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(l) 
 

 الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث القرار

 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 

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

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

 ملوك ورؤساء الدول اإلسالمية.

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

 الميدان االقتصادي والتجاري.

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 :

لجان دائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي، وللتعاون االقتصادي والتجاري ولإلعالم والشؤون  إنشاء ثالث -1

 الثقافية.

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

ووضع البرامج وتقديم االقتراحات وبحث سبل تعزيز العالقات بين الدول اإلسالمية في هذه الميادين 

 الهادفة إلى تحقيق دعم قدرة الدول اإلسالمية في تلك المجاالت.

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

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

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

 نظاميا إذا حضرته األغلبية.

 
=============== 

========== 
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(ll) 

 

 البيان الختامي لمؤتمر القمة اإلسالمي الرابع

 للتعاون االقتصادي والتجاري بشأن إسناد رئاسة اللجنة الدائمة

 إلى فخامة الرئيس كنعان افرين رئيس الجمهورية التركية

 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 أهمية المؤتمر أولى .1

 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 .2

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

 

أعرب المؤتمر عن عميق تقديره للتنفيذ الناجح للنسخة المنقحة من استراتيجية الكومسيك ونظامها  .3

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

استراتيجية الكومسيك ونظامها األساسي بالتنسيق والتعاون الوثيق تعزيز تنفيذ النسخة المنقحة من 

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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 الـجـزء الثـاني
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 دول أعمـــال، وقـــرار، وتقـريـرــــج

 الثالثينوخامسة الدورة ال

 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

 لمنظمة التعاون اإلسالمي

 (كومسيك)
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 الثالثينوخامسة جدول أعمال الدورة ال
 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

 (كومسيكلمنظمة التعاون اإلسالمي )

 (2019نوفمبر/ تشرين الثاني  28-25)اسطنبول، 
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 األصل : باإلنجليزية

 

 جدول األعمال

 والثالثين للكومسيك الخامسةللدورة 

 (2019نوفمبر  28-25 )اسطنبول،

 

 افتتاح االجتماع واعتماد جدول األعمال  -١

 تقرير بشأن إستراتيجية الکومسيك وتنفيذ هذه اإلستراتيجية -٢

 : برنامج العمل٢٠٢٥بواسطة منظمة التعاون اإلسالمي  تنفيذ -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

 النهوض بوسائل النقل واالتصاالت -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

 " اإلسالمية البلدان في المستدامة الغذائية النظم تعزيز تبادل وجهات النظر بشأن " -١٢

 والثالثين للكومسيك السادسةتاريخ الدورة  -١٣

 ما يستجد من أعمال  -١٤

 اعتماد القرارات -١٥

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

------ 
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II 
 كومسيكلل الخامسة والثـالثـيـنالصادر عن الدورة  القــــرار

 (2019نوفمبر/ تشرين الثاني  28-25)اسطنبول،
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 رارـــــــــــــــقـــــ
 الدورة الخامسة والثالثين

 للكومسيك
 (2019نوفمبر/تشرين الثاني  28-25)اسطنبول، 
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  باإلنجليزية: األصل

 قـــــرار

 والثالثين الخامسةالدورة 

 للكومسيك

 (2019تشرين الثاني / نوفمبر 28-25 اسطنبول،)

 

( الكومسيك)والثالثون للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي  الخامسةانعقدت الجلسة 

 سطنبول، تركيا؛إفي  2019تشرين الثاني / نوفمبر 28إلى  25في األيام من 

مكة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمية الذي عُقد في  الرابعةأشادت اللجنة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة 

الجمهورية ، التي أثنت على دور الكومسيك برئاسة رئيس 2019أيار / مايو 31يوم  المكرمة بالمملكة العربية السعودية

ون اإلسالمي في المجال االقتصادي، حيث تم اإلعراب عن بالغ في المساهمة في تحقيق أهداف منظمة التعا التركية

للكومسيك واالستراتيجية التي تم اعتمادها خالل القمة االستثنائية المنقح التقدير للنجاح في تنفيذ النظام األساسي 

 اإلسالمية الرابعة؛

، والكومسيك (CFM)لس وزراء الخارجية أشادت اللجنة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة اإلسالمية، ومج

واألربعين  السادسة، والدورة 2009ومؤتمر القمة اإلسالمية االستثنائي الرابع، ومؤتمر القمة االقتصادي للكومسيك في العام 

 والثالثين للكومسيك؛ الرابعةلمجلس وزراء الخارجية، والدورة 

برنامج العمل الُمعتمد في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة : 2025- اإلسالميبمنظمة التعاون تأكيد التزام الدول األعضاء 

باستراتيجية الكومسيك التي اعتمدها مؤتمر القمة و سطنبول بتركياإفي  2016نيسان / أبريل 15-14اإلسالمية الذي عقد في 

 ؛مةفي مكة المكر 2012آب  / أغسطس 15-14اإلسالمية االستثنائي الرابع والمقام في 

الذكرى الخمسين لتأسيسها وتسليط الضوء على  إلحياء 2019اإلسالمي في عام  التعاوناالحتفال باليوبيل الذهبي لمنظمة 

التعاون السياسي واالقتصادي والتجاري والثقافي سبل تعزيز  من أجلفي ميثاقها للمنظمة والتي جاءت األهداف النبيلة 

 . والعلمي والتضامن بين الدول األعضاء

استذكارا ألهداف ومهمة الكومسيك وفقا للقرارات ذات العالقة الصادرة عن القمة اإلسالمية والنظام األساسي للكومسيك، بما 

 . في ذلك اعتباره منتدى مركزيا للدول األعضاء لمناقشة الشؤون القتصادية والتجارية العالمية

وباإلشارة إلى تقارير التقدم، أوراق العمل الخاصة ببنود جدول األعمال المختلفة المقدمة من قبل األمانة العامة لمنظمة التعاون 

اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

(SESRIC)مية التجارة ، والمركز اإلسالمي لتن(ICDT) ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، والغرفة اإلسالمية للتجارة ،

 ؛(SMIIC)، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية (ICCIA)والصناعة والزراعة 

رها من وتعبيرا عن تقديرها للدول األعضاء الستضافتها المؤتمرات الوزارية واالجتماعات وحلقات العمل والمعارض وغي

 األنشطة في مجاالت التعاون؛
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وإشادة بالجهود التي بذلتها األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب تنسيق الكومسيك ومؤسسات منظمة التعاون 

اإلسالمي العاملة في مجال التعاون االقتصادي والتجاري، ال سيما مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

، الغرفة (IDB)، والبنك اإلسالمي للتنمية (ICDT)، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة (SESRIC)ريب للدول اإلسالمية والتد

، ومعهد المواصفات (OISA)، ومنظمة االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر (ICCIA)اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة 

 (.  SMIIC)والمقاييس للدول اإلسالمية 

 

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

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

على الدول األعضاء وعلى مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لما قدموه من إسهامات  وأثنتتنفيذ االستراتيجية؛ 

من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي مزيداً من الدعم  وطلبت، االستراتيجيةقيّمة في تنفيذ 

 . االستراتيجيةالكامل لتنفيذ هذه 

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

الكومسيك وتقديمها إلى دورات الكومسيك، واجتماعات لجنة المتابعة، والمنتديات األخرى ذات الصلة في منظمة 

 . التعاون اإلسالمي

اللجنة بنجاح انعقاد اجتماعات مجموعات العمل في مجاالت التعاون وفقا للقرارات ذات الصلة  رحبت  -3

بالدراسات البحثية وتوقعات القطاعات التي أجراها كما رحبت الصادرة عن الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك، 

 . ل الكومسيكمكتب تنسيق الكومسيك خصيصاً إلثراء المناقشات في كل اجتماع لمجموعات عم

اللجنة مجموعات العمل ببذل الجهود من أجل تقريب السياسات بين الدول األعضاء في مجاالت  أوصت  -4

بالتوصيات المتعلقة بالسياسات المقدمة من مجموعات العمل في اجتماعاتها المنعقدة  ورحبتتخصص كل منها، 

 . 2019تشرين الثاني عام / لى نوفمبرأيلول إ/ نيسان ومن سبتمبر/ شباط إلى أبريل/ في المدة من فبراير

مكتب تنسيق  وضعهالكومسيك، الذي سياسات نظام متابعة الستخدام  المعنيةالدول األعضاء اللجنة  دعت - 5

 . بشكل فعال الوزارية للكومسيكات الكومسيك لمتابعة تنفيذ توصيات السياس

 اتتنفيذ توصيات السياسالرامية لاإلسالمي التعاون منظمة وهيئات بجهود الدول األعضاء  اللجنة أشادت – 6

، لتنفيذ توصيات المستطاع، قدر الجهود الممكنةبذل كل لجميع الدول األعضاء  ودعتالوزارية للكومسيك، 

تنفيذ  عن طريقاإلسالمي دعم الدول األعضاء لتحقيق هذه الغاية التعاون منظمة هيئات من  وطلبت ات،السياس

 . اتتوصيات السياس لتطبيقتدريب برامج تنمية القدرات وال

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  اعن تقديره اللجنةأعربت  – 7

(SESRIC) الوزارية  ات، ال سيما بناء القدرات وبرامج التدريب، والمساهمة في تنفيذ توصيات السياسألنشطته

 . للكومسيك في مجاالت التعاون الستة الستراتيجية الكومسيك

الدول األعضاء ودعت ، 2014عام الكومسيك منذ للمشاريع التي مولها  الثمينةالنتائج ب اللجنة علما أحاطت – 8

 . اريةالوز اتتوصيات السياستنفيذ بهدف خصوصا الكومسيك، مشاريع فوائد تمويل  الستغاللإلى تكثيف جهودها 

 22و ،2018الكومسيك عام مشاريع إطار تمويل خطة ممولة في  امشروع 17 اللجنة بإنجاز رحبت – 9
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التي للمشاريع بالدعوة السابعة  رحبتكما ، 2019عام  للمشاريعبموجب الدعوة السادسة نفذَت  امشروعا جديد

 . 2019 أيلول/ مكتب تنسيق الكومسيك في سبتمبرأطلقها 

اللجنة جهات اتصال الكومسيك الوطنية وجهات اتصال مجموعات العمل إلى التعاون مع مكتب  دعت - 10

 . تنسيق الكومسيك من أجل التنسيق واالتصال الفعال

اللجنة الدول األعضاء للتأكيد على مشاركة جهات اتصال الكومسيك الوطنية وجهات اتصال  دعت - 11

 . لتابعة للكومسيك وفي دورات الكومسيكمجموعات العمل في اجتماعات لجنة المتابعة ا

اللجنة الدول األعضاء المسجلة في مجموعات عمل الكومسيك على المشاركة الفعالة في االجتماعات  حثت - 12

 . القادمة لمجموعات العمل ذات الصلة

لة، دو 50اللجنة أن عدد الدول األعضاء المسجلة في مجموعة عمل واحدة على األقل قد بلغ  وفيما ثّمنت - 13

من الدول األعضاء التي لم تُسجل إلى اآلن، المبادرة بالتسجيل في مجموعات عمل الكومسيك والمشاركة  طلبتفقد 

 . الفعالة في االجتماعات القادمة لمجموعات العمل

للتعاون بين جهات اتصال مجموعة عمل الكومسيك والتي  السابعاللجنة بعقد االجتماع السنوي  رحبت - 14

 . ، تركياإسطنبولفي  2019تموز / يوليو 17-15 فيما بين يوميمها مكتب تنسيق الكومسيك يشرف على تنظي

قد وضعت  ،وتركيا وهي إندونيسيا وغامبيا ونيجيريا ،التقدير بأن الدول األعضاءاللجنة علما مع  أحاطت  - 15

قرارات الكومسيك وتوصيات تنفيذ ال سيما بالفعل آليات تنسيق وطنية لتسهيل تنسيق العمل المتعلق بالكومسيك 

آليات تنسيق مماثلة وضع الدول األخرى األعضاء على  تشجع، كما الوزارية على المستوى الوطني اتالسياس

 . لتنفيذ هذه األهداف

لمشاركة الفعالة في جهود إنتاج المعرفة في الكومسيك لاللجنة جهات اتصال مجموعات العمل  كما دعت - 16

 . ومراجعة البيانات الخاصة بالدول وتقديم المالحظات على الدراسات البحثية وغيرهامن خالل المساعدة في جمع 

اللجنة عن تقديرها لمكتب تنسيق الكومسيك، ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية  وعبرت - 17

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

اإلسالمية للجهود التي بذلوها  والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول

 . في تنفيذ استراتيجية الكومسيك

والتي القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك، مجددا أهمية  اللجنة أكدت – 18

التعاون في مجاالت اإلسالمي التعاون منظمة  لفعالياتدور الكومسيك في ضمان التنسيق الشامل على شددت 

في  (CCO) دور مكتب تنسيق الكومسيك أكدتكما  ،تفويضها، بموجب االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء

تحقيق أهداف لاإلسالمي وغيرها من المنظمات الدولية منظمة التعاون وهيئات أنشطة مع الدول األعضاء تنفيذ 

 . الكومسيك على النحو المبين في نظامها األساسي

من أجل اإلسالمي العاملة في المجالين االقتصادي والتجاري منظمة التعاون دعوتها لهيئات كررت كما  – 19

ضمان التقدم والتكامل في تنفيذ كل من للجنة الدورة، يشمل كذلك مواصلة التنسيق مع مكتب تنسيق الكومسيك، بما 

 . التجارة واالستثمار مجاليفي  اال سيمبرنامج العمل، : 2025اإلسالمي منظمة التعاون استراتيجية الكومسيك و
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 24لكومسيك المنعقدة في الفترة من متابعة اتوصيات االجتماع الخامس والثالثين للجنة  اللجنةاعتمدت  – 20

 . تركياب في أنقرة 2019نيسان / أبريل 25إلى 

اللجنة من الدول األعضاء المعنية بالمشاركة الفعالة في األنشطة الُمقرر تنظيمها بواسطة مكتب  طلبت - 21

، (SESRIC)تنسيق الكومسيك، ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

، (مؤسسة تمويل التجارة اإلسالمية)ية ، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنم(ICDT)والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة

 ،والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في مجال التجارة

هذه المؤسسات إلى إرسال دعوات إلى الدول األعضاء قبل مدة كافية من االجتماعات لضمان مشاركتهم  ودعت

 . الفعالة

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

التقرير المقدم من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بشأن تنفيذ المكون  أخذت اللجنة بعين االعتبار -22

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

: 2025اللجنة على أهمية المتابعة الفعالة للقسم االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي  وإذ تشدد - 23

اللجنة من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تقدم بانتظام تقارير مرحلية  تطلببرنامج عمل الكومسيك، 

 . تماعات لجنة المتابعةشاملة عن تنفيذ البرنامج إلى جلسات الكومسيك واج

 لهيئاتاإلسالمي لتنظيم االجتماع التنسيقي السنوي الرابع التعاون بجهود األمانة العامة لمنظمة  وأشادت -24

 . 2018 كانون األول/ ديسمبر 4-3يومي  ،منظمةالفي جدة ، مقر ( ACMOI)منظمة ال

اللجنة من الدول األعضاء توقيع  طلبتالقرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات الكومسيك،  باإلشارة إلى -25

ومصادقة االتفاقيات المبرمة في المجال االقتصادي لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء في 

 . منظمة التعاون اإلسالمي

 (4: بند جدول األعمال)لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التطورات االقتصادية العالمية مع إشارة خاصة إلى ا

من التقرير االقتصادي السنوي لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية  2019على إصدار  اّطلعت  -26

تعبئة : 2019التوقعات االقتصادية لمنظمة التعاون اإلسالمي "واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية بعنوان 

تحديد السياسات في مجال لمساهمة القيمة لقسمها الخاص عن تقديرها ل وعبرت، "الموارد المالية من أجل التنمية

المتزايدة  احتياجات التنميةأن واعتبرت . التنمية االقتصادية واالزدهار في الدول األعضاءعملية ذات الصلة بتمويل 

 : للدول األعضاء نادرا ما تصاحبها الموارد المالية الالزمة للوفاء بها

يمكن أن تضمن تعبئة المتضّمنة في التقرير والتي مجموعة المقترحات اعتبارها في  ألن تأخذالدول األعضاء  دعت -

سبيل أكثر فعالية للموارد المالية المحلية والخارجية، بما في ذلك التمويل اإلسالمي، والتي توفر إمكانات كبيرة في 

 . األساسيةتخفيف فجوة االستثمار السنوية في القطاعات االجتماعية واالقتصادية 

كونها أداة مناسبة لتمويل استثمارات البنية ( اإلسالمية السندات)الدول األعضاء بتحسين استفادتها من الصكوك  أوصت -

 . التحتية الكبرى في مجاالت مثل المياه والصرف الصحي، الطاقة المستدامة والرخيصة، والنقل
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كالزكاة والصدقة والقرض الحسن واألوقاف  –الدول األعضاء على تحسين حوكمة األموال اإلسالمية االجتماعية  حثّت -

تها، وأنظمتها وتوزيعها التوزيع الفعال والشفاف، حيث يمكن الحصول منها على مكاسب هائلة في دعم وتحسين إدار –

 . االقتصادية-التمكين والتنمية االجتماعية

 وأنالتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية التي تتعامل مع تمويل التنمية المستدامة،  إلى تحسينالدول األعضاء  دعت -

من  بدوفي هذا الصدد فإنه ال . للبالد باالستراتيجيات التنموية أفضلترتبط ارتباطاً  المتاحة ليةالما الموارد أن تضمن

 . الفقر والقضاءتطوير أُطُر التمويل الوطنية المتكاملة والتركيز على توجيه الموارد المالية نحو القطاعات اإلنتاجية 

بمواصلة رصد التطورات مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  كلفت - 27

تقديم تقارير بهذا الشأن إلى الدورات للمركز بمتابعة  عهدتكما االقتصادية العالمية وانعكاساتها على الدول األعضاء ، 

 . السنوية للكومسيك

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

آذار / مارس 7بتاريخ  عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتجارة الثالثبانعقاد االجتماع  وإذ تحيط علما مع التقدير -28

، «اإلسالمي التعاوني الدول األعضاء في منظمة ف أمام الجمهور تعزيز توافر المعلومات الجمركية»في أنقرة بعنوان  2019

 : بتوصياته التالية رّحبتو

بيئة تجارية تتسم بالكفاءة لمصلحة واألوساط التجارية لتوفير آلية تشاور رسمية بين السلطات التنظيمية  وضعتشجيع  • 

 مختلف أصحاب المصلحة على المستوى الوطني 

 تكنولوجيات المعلومات لنشر التجارة، وخاصة المعلومات المتعلقة بالجمارك و االتصاالت االستفادة بفعالية عالية من •

 تعزيز اليقين والقدرة على التنبؤ بالعمليات الجمركية لتشجيع تطوير نظام فعال للتحكم المسبق  •

لجمع بين وظائف معالجة المعامالت الخاصة لالمتكاملة وبوابات المعلومات التجارية النافذة الواحدة  الترويج ألنظمة •

 شامل للقوانين واللوائح والقواعد واإلجراءات المتعلقة بالتجارة  سجلمع النافذة الواحدة بأنظمة 

 الناجحة لتعزيز توافر المعلومات التجاريةتجارب البلدان التعاون الدولي واإلقليمي واالستفادة من  تعزيز •

 ((OIC/COMCEC/35-19/D(6)-CCO رمز الوثيقة: المرجع)

تشرين / أكتوبر 24بتاريخ  عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتجارة الرابعبانعقاد االجتماع  وإذ تحيط علما مع التقدير - 29

 رّحبتو، «اإلسالمي التعاونتحسين نظم النقل الجمركي في الدول األعضاء في منظمة »في أنقرة بعنوان  2019األول 

 : بتوصياته التالية

االتفاقيات  االستفادة منأمور منها مجموعة إطار قانوني وإجرائي مناسب إلدارات الجمارك الوطنية من خالل  وضع •

 الدولية المتعلقة بنظم العبور الجمركي

 بين جميع الوكاالت ذات الصلة، ال سيما بين البلدان المجاورةفعّال تطوير نظام تبادل إلكتروني للمعلومات  / إنشاء  •

 العبور الجمركيإلدارة ومراقبة نظم  ذي كفاءة عاليةتطوير نظام  •

 اإلجراءات الشكلية ومتطلبات الوثائق لتسهيل عمليات النقل تيسير •

 وتيسيرها الجمركيالعبور وضع نظم متكاملة إلدارة المخاطر إلدارة إجراءات  •

راقبة الحدود ومع البلدان المجاورة وكذلك تعزيز التعاون بين مختلف وكاالت مبتنسيق جيد عبر حدود الضمان إدارة  •

 تعيين منسق عبور وطني
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وضع  خالللتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ( األعمال-أي برنامج شراكة الجمارك)تطوير اآلليات الضرورية  •

 . السياسات واإلجراءات المتعلقة بالعبور

 ((OIC/COMCEC/35-19/D(9)-CCO رمز الوثيقة: المرجع)

حضور االجتماع الخامس عشر للتجارة من أجل مجموعة عمل الكومسيك المسجلة في الدول األعضاء اللجنة  ناشدت – 30

المبادئ التوجيهية للجان تيسير "بعنوان في أنقرة  2020 نيسان/ أبريل 2عقده يوم المقرر للتجارة لمجموعة عمل الكومسيك 

مبادئ توجيهية : تيسير التجارة" سينظم بعنوان السادس عشر الذي  واالجتماع"التجارة الوطنية الفعالة في الدول اإلسالمية 

تسجل الدول األعضاء، التي لم كما تناشد ، "اإلسالمي  التعاونلتحسين إدارة الحدود الداخلية للدول األعضاء في منظمة 

 . للتجارةالكومسيك  مجموعة عمللتسجيل في لبعد، 

للمشاريع التالية التي تم  وفلسطين ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةبجهود إندونيسيا ولبنان اللجنة  أشادت -31

 : الكومسيكمشاريع في إطار تمويل للمشاريع في إطار الدعوة السادسة  2019عام خالل تنفيذها بنجاح 

الذي تنفذه " سالمياإل التعاونتمكين الصناعة الحالل لتعزيز التجارة البينية داخل منظمة "المشروع الذي يحمل عنوان  -

 عضاء أخرى من الدول األإندونيسيا بالشراكة مع خمس دول 

الذي ينفذه لبنان " اإلسالمي التعاوندعم التعاونيات لتعزيز وصولها إلى أسواق منظمة "المشروع الذي يحمل عنوان  -

  واألردنبالشراكة مع تركيا 

الذي " اإلسالمي التعاونينية إلى بلدان مختارة من منظمة إدخال منتجات التصدير الفلسط"المشروع الذي يحمل عنوان  -

 وإندونيسيا  األردننفذته فلسطين بالشراكة مع 

نفذه معهد المواصفات يالذي " اإلسالمي التعاونزيادة الوعي الحالل في بلدان منظمة "المشروع الذي يحمل عنوان  -

 والمقاييس للدول اإلسالمية بالشراكة مع تركيا وماليزيا

تخاذ الالدول األعضاء ودعت الرابع عشر،  ةإلى القرار ذي الصلة الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمياللجنة  أشارت – 32

المماثل، دون قيود كمية أو  التأثيرالتدابير الالزمة إلعفاء البضائع والسلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات 

يجابي على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ودعم جهود دولة فلسطين لوضع نوعية، والتي قد يكون لها تأثير إ

 . حد لالحتالل اإلسرائيلي

والمنتدى االقتصادي و والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  لالستضافة ساحل العاجعن تقديرها لجمهورية  اللجنة أعربت – 33

 18-15في الفترة " التسويق عبر اإلنترنت لسيدات األعمال"جال في مورشة العمل اإلسالمي العالمي للتنظيم الخاص ب

 .في أبيدجان 2019 نيسان/ أبريل

ورشة عمل عن "التسويق اإللكتروني  والجمهورية التونسية استضافة، ماليجمهورية وبنين، بعرض جمهورية  رحبت -34

 ( لتنظيمها.ICDT)بعرض المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  ، و2020لنساء األعمال" في عام 

بعرض الغابون الستضافة اجتماع الباعة / المشترين في قطاع األخشاب، والذي سيعقد في ليبريفيل في عام  ورحبت -35

( التابع لمجموعة المؤسسة اإلسالمية الدولية لتنمية التجارة AATBتحت برنامج جسور التجارة العربي اإلفريقي ) 2020

(ITFC)رحبت، و ( بعرض المركز اإلسالمي لتنمية التجارةICDT ومجموعة المؤسسة اإلسالمية الدولية لتنمية التجارة ،)

(ITFC.لتنظيم االجتماع  ) 
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" التسويق عبر اإلنترنت لسيدات األعمال"في مجال بالعرض الذي قدمته دولة الكويت لتنظيم ورشة عمل  اللجنة رحبت – 36

 . في مدينة الكويت 2019 كانون األول/ ديسمبر 22-19الفترة اإلسالمي في منظمة التعاون رائدات األعمال في بلدان ومنتدى 

مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المعنية إلى تنظيم فعاليات تدريب وبناء قدرات وما إلى ذلك، للدول األعضاء  دعت -37

ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المعنية عىل دعم تحقيق المشاري    ع وشجعت الدول األعضاء ، في مجال تيسير التجارة

 . المتعلقة بتنفيذ اتفاقية تيسير التجارة

مشاركة الخبرات من قبل العديد من الدول األعضاء خالل الجلسة، وخصوصاً في مجال التجارة، وتطبيقات النافذة  ثّمنت -38

الواحدة، وإدارة المخاطر الجمركية، وما إلى ذلك، وتدعو الدول األعضاء المتطوعين إلى مد يد العون التقني للدول األعضاء 

 . التي تحتاج المساعدة في هذه المجاالت

 م األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمينظا (1

اللجنة الدول األعضاء التي لم توقع أو تصدق بعد على اتفاقات نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في  دعت -39

التفضيلية وقواعد المنشأ، إلى القيام  منظمة التعاون اإلسالمي، وهي االتفاقية اإلطارية والبروتوكول المتعلق بنظام التعريفات

 . بذلك في أقرب وقت ممكن

اللجنة بتقديم قوائم االمتيازات المحدّثة إلى أمانة لجنة المفاوضات التجارية بواسطة تركيا وماليزيا وبنغالديش  رحبت -40

وباكستان واألردن وجمهورية إيران اإلسالمية والمغرب وأمانة مجلس التعاون الخليجي نيابة عن البلدان األعضاء الستة، 

 .إلمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمانوهي المملكة العربية السعودية والكويت وا

 (TNC) التفاوض التجاريالدول األعضاء المعنية اإلسراع في جهودها لتقديم قوائم االمتياز إلى أمانة لجنة  من طلبت -41

الدول األعضاء  نظام األفضلية التجارية بينلتفعيل وذلك  (TNCبالصيغة القياسية التي وزعتها أمانة لجنة التفاوض التجاري )

 . في أقرب وقت ممكن في منظمة التعاون اإلسالمي

الداخلية  تالتفاوض التجاري باإلجراءاكة، التي لم تفعل ذلك بعد، أن تخطر أمانة لجنة الدول األعضاء المشار  من  طلبت -42

ذات الصلة التي يتعين اتخاذها لتنفيذ قواعد منشأ نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 . في أقرب وقت ممكن

والغرفة  الكومسيكوالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومكتب تنسيق لالستضافة بجمهورية السودان  اللجنة أشادت -43

ورشة عمل إقليمية حول نظام األفضلية التجارية بين الدول "بـ للتنظيم الخاص للتجارة والصناعة والزراعة اإلسالمية

 كانون األول/ ديسمبر 18-17 يوميفي الخرطوم " األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ونظام التجارة متعدد األطراف

ندوة تدريب نظام األفضلية للتنظيم الخاص بيق الكومسيك ومكتب تنسلالستضافة  بالجمهورية التركية أشادت، كما 2018

 18 بتاريخ التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للسلطات المعنية في الكاميرون وغامبيا والصومال 

 . تركيابسطنبول إفي  2019 تموز/ يوليو

الهيئات البنك اإلسالمي للتنمية وغيرها من و الكومسيك مكتب تنسيقو لمركز اإلسالمي لتنمية التجارةا اللجنة ناشدت -44

نظام األفضلية التجارية بين الدول الخاصة بمواصلة تنظيم أنشطة التوعية وبناء القدرات باإلسالمي التعاون منظمة المعنية ب

 .  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 

 



OIC/COMCEC/35-19/RES 

23 

 

 المعارض التجارية اإلسالمية (2

اللجنة عن شكرها وتقديرها للدول األعضاء التالية الستضافتها لألسواق والمعارض التجارية اإلسالمية بالتعاون  عبرت -45

 (: ICDT)مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

و معهد المواصفات والمقاييس للدول (  ICDT)استضافة الجمهورية التركية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة   -

 29في الفترةإسطنبول في " لمنظمة التعاون اإلسالميالسادس معرض الحالل "لتنظيم ( SMIIC)اإلسالمية 

 2018كانون األول / ديسمبر 2 - تشرين الثاني / نوفمبر

" معرض ساحل العاج الطبي"و" المعرض الصحي الرابع لمنظمة التعاون اإلسالمي"استضافة جمهورية ساحل العاج  -

 2018كانون األول / ديسمبر 9-7ل الفترة من في أبيدجان خالبشكل متزامن 

 7في بغداد خالل الفترة من " معرض التجارة السادس عشر لمنظمة التعاون اإلسالمي"جمهورية العراق استضافة  -

 2019نيسان / أبريل 13حتى 

استضافة المملكة المغربية معرض ومنتدى حول النقل واللوجستيات للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  -

 ؛2019نيسان / أبريل 11-9في الدار البيضاء خالل الفترة من  Logis Med 2019بالتزامن مع 

من  ،ات العربية المتحدة، في دبيمن قبل دولة اإلمار" دبي 2020إكسبو "باستضافة المعرض العالمي اللجنة  علمت -46

ودعت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي للمشاركة الفاعلة في هذا  2021 نيسان/ إلى أبريل 2020تشرين األول / نوفمبر

 . الحدث

اللجنة بعرض الدول األعضاء اآلتية الستضافة المعارض واألسواق التجارية اإلسالمية بالتعاون مع المركز  رحبت -47

من الدول األعضاء حث القطاعات الخاصة والمؤسسات المعنية  وطلبت ،2020-2019اإلسالمي لتنمية التجارة في المدة بين 

 : لديهم على المشاركة الفعالة في هذه الفعاليات

 28 في الفترة ما بينسطنبول إفي " لمنظمة التعاون اإلسالميالسابع معرض الحالل "الجمهورية التركية فة استضا -

في " معرض الحالل الثامن لمنظمة التعاون اإلسالمي"، و2019كانون األول / ديسمبر 1 –تشرين الثاني / نوفمبر

 ،بالتنسيق مع معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية تشرين الثاني، / نوفمبر  29-26إسطنبول، في الفترة ما بين 

للدول األعضاء والديكورات الداخلية النسخة االستثنائية من معرض السياحة والحرف اليدوية "استضافة دولة الكويت  -

 ،2019كانون األول / ديسمبر 12-18 في مدينة الكويت خالل الفترة من" في منظمة التعاون اإلسالمي

عشر للصناعات الزراعية للدول األعضاء في منظمة التعاون  الحاديةالمعرض "المملكة العربية السعودية استضافة  -

 ،نيسان/ أبريل-آذار/ مارسفي جدة خالل " اإلسالمي

 20-18استضافة جمهورية السنغال "معرض الصحة الخامس لمنظمة التعاون اإلسالمي" في داكار، في الفترة ما بين  -

 .2020واستضافة معرض التجارة لمنظمة التعاون اإلسالمي في عام  ،2020يونيو/تموز 

 .2022استضافة جمهورية باكستان "معرض التجارة الثامن عشر لمنظمة التعاون اإلسالمي"، في عام  -

( توزيع برنامج األنشطة في وقت مسبق، مستخدماً كل القنوات ICDTالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ) طلبت -48

 القطاع الخاص في الدول األعضاء. قبل من فعالة أوسعاً فعاالً بغية ضمان مشاركة استخدام

اللجنة أيضا طلبها إلى الدول األعضاء لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بنشاط في المعارض التجارية  وكررت -49

 . اإلسالمية
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اللجنة طلبها إلى المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بمواصلة إقامة معارض خاصة بالقطاعات بالتعاون مع  كما كررت -50

 . الدول األعضاء وتقديم تقارير مرحلية منتظمة بالمعارض إلى دورات الكومسيك

مع التقدير على دعوة ماليزيا إلى معرض ماليزيا السابع عشر للمنتجات الحالل، والذي سيعقد في الفترة ما بين  لعتاطّ  -51

 . في كواال المبور في ماليزيا، ودعت الدول  األعضاء إلى المشاركة الفعالة فيه 2020نيسان  / أبريل  1-4

 الدعم الفني المرتبط بمنظمة التجارة العالمية (3

والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ( IDB)اللجنة عن شكرها وتقديرها إلى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  أعربت -52

(ICDT )على تنظيم الدورات التدريبية والندوات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية لصالح الدول األعضاء . 

إلى مواصلة تقديم الدعم الفني ( ICDT)لتنمية التجارة  والمركز اإلسالمي( IDB)اللجنة البنك اإلسالمي للتنمية  دعت -53

للدول األعضاء بخصوص المشكالت المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية وإلى تعزيز جهودهم في تحفيز الدول األعضاء 

لبنك اإلسالمي من ا وطلبتإلحداث تأثير في المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة بالنظم االقتصادية لهم، 

تضافر وتنسيق الجهود لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للدول ( ICDT)والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ( IDB)للتنمية 

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

 . عادل ومنصف

اللجنة دول منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى تقديم الدعم إلى دول منظمة التعاون  دعت -54

 . اإلسالمي غير األعضاء في منظمة التجارة العالمية في إجراءات انضمامهم إلى منظمة التجارة العالمية

الدول األعضاء والمؤسسات ذات العالقة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى دعم الدول األعضاء التي تحتاج  ودعت -55

إلى المساعدة الفنية في مجال تيسير التجارة، بما فيها الجوانب الفنية والقانونية والمرتبطة بالبنية التحتية، فضالً عن تنفيذ 

 . سير التجارةاتفاقية منظمة التجارة العالمية لتي

البنك و( ICDT) الستضافتها والمركز اإلسالمي لتنمية التجارةالمملكة المغربية اللجنة عن تقديرها إلى  وأعربت -56

( MC11)لتنظيم ورشة عمل حول ما بعد المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية ( IDB)اإلسالمي للتنمية 

 . 2019حزيران / يونيو 27-26يومي في الدار البيضاء 

 أنشطة تمويل التجارة( 4

اللجنة عن تقديرها ألنشطة تمويل التجارة وتشجيع وتطوير التجارة التي تقوم بها المؤسسة الدولية اإلسالمية  أعربت -57

اء، بما من لتمويل التجارة، وحشد التمويل من األسواق العالمية وشركاء التنمية لتمويل العمليات التجارية في الدول األعض

 . في المئة 25شأنه المساهمة بوصول التجارة البينية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

اللجنة بعمليات االعتماد والصرف المجمعة الصادرة عن المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في مجال  ورحبت -58

مليار دوالر أمريكي على التوالي، وبلغ  39.8مليار دوالر أمريكي و 49.4 ،اآلن نشأتها حتى، منذ تمويل التجارة التي بلغت

مليار دوالر أمريكي على  4.6مليار دوالر أمريكي و 5.2 ما قيمته 2018إجمالي عمليات االعتماد والصرف في العام 

 . التوالي

في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (  ITFC)اللجنة على جهود المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  أثنت -59

ً بجهودها إزاء تنويع محفظتها وتوسيع نطاق التمويل ليشمل التمويل اإلضافي  والدول األعضاء األقل نمواً وأحاطت علما
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 للقطاع الزراعي مما عاد بأثر مباشر وبارز على زيادة اإلنتاجية وخلق فرص العمل وزيادة عائدات الصادرات والتخفيف

 . من حدة الفقر

المؤسسة الدولية )اللجنة الدول األعضاء الستكمال متطلبات العضوية لمؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  دعت -60

، كي يتسنى لمجموعة البنك اإلسالمي (اإلسالمية لتمويل التجارة والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات

 . ا بنجاحللتنمية تنفيذ واليته

اللجنة علماً بمبادرات تعزيز النشاط التجاري وتطوير القدرات التي نفذتها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل  أحيطت - 61

وبرنامج جسور ، (AFTIAS)ضمن برامجها العديدة البارزة بما في ذلك مبادرة دعم التجارة للدول العربية (  ITFC)التجارة 

 .، وصندوق تنمية التجارة، وبرنامج غرب أفريقيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة(AATB)العربي اإلفريقي  التجارة

في تنفيذ برامج الحلول التجارية المتكاملة، ( ITFC) علما بجهود المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة اللجنة أحاطت -62

غينيا وبرنامج جسر القطن وبرنامج تنمية التمور في في نامج الربط العكسي بما في ذلك برنامج تطوير البن اإلندونيسي وبر

وبرنامج غامبيا للتخفيف من ملوثات ، وتقييم االستعداد السريع للتجارة اإللكترونية في العراق المنورة  منطقة المدينة

وأفغانستان وبوركينا فاسو وجزر القمر  وبرامج مختلفة لتونس وبنغالديش وباكستان وبلدان رابطة الدول المستقلة األفوكسين

 . وجيبوتي

ً بالجهود التي تبذلها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في سبيل تنويع آليات التمويل  كما أخذت -63 اللجنة علما

ول التمويل اإلسالمي ودعم برامج التدريب المتعلقة بالتمويل اإلسالمي وتعزيز حلوإنشاء الصندوق السيادي للطاقة اإلسالمية 

 . في المحافل الدولية

على إعادة تأكيد تخصيص تصنيفها االئتماني من قبل مؤسسة ( ITFC)هنأت المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  -64

، من ُمصدر ائتماني، وهذا ما يعكس الوضع المالي القوي للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة A1مودي، من فئة 

المؤسسة اإلسالمية للتأمين على  هنأتكما . وتصوراتها المعتدلة لتعزيز االستثمار ، وسياساتها المالئمة في إدارة السيولة

للسنة الثانية عشرة على التوالي، وهذا ما  لوحدها Aa3الحتفاظها بتصنيف مودي  ،(ICIEC)االستثمار وائتمانات التصدير 

 (. ICIEC)يؤكد االستدامة المالية لعمليات المؤسسة اإلسالمية للتأمين على االستثمار وائتمانات التصدير 

ً ببرنامج بناء القدرات رفيع المستوى التابع للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  أحيطت- 65 ( ITFC)اللجنة علما

، وذلك ضمن برامج المساعدة الفنية المتعلقة االقتصاد اإلسالميم لبلدان رابطة الدول المستقلة وأفغانستان بشأن والمقد

 . مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة إلى االنضمام ودعم هذه الجهود ودعتبالتجارة، والمقدمة للدول األعضاء، 

باعتبارها المؤسسة الوحيدة (ICIEC) علما بجهود المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات اللجنة  أحاطت -66

متعددة األطراف لتأمين ائتمان الصادرات واالستثمار في العالم التي توفر حلول التأمين وإعادة التأمين المتوافقة مع أحكام 

 . الشريعة اإلسالمية

لتأسيسها كشركة متعددة األطراف  25 ـلذكرى الل ة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادراتالمؤسس اللجنة تهنّئ – 67

 التعاونفريدة من نوعها تقدم خدمات التأمين االئتماني والتأمين على االستثمار التكافلي بين الدول األعضاء في منظمة 

اإلسالمي التعاون منظمة  بين بلدانر أمريكي من األعمال مليار دوال 8.5في دعم هذه المؤسسة اإلسالمي، وتعترف بدور 

مليار دوالر أمريكي حتى نهاية  41.5وصلت إلى ؛ إذ 1994دولة بموافقة تأمينية تراكمية منذ إنشائها عام  35تضم التي 

 . مليار دوالر 52تتجاوز  قيمة أعمال مؤمن عليها؛ مع 2018عام 
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اللتين حصلت عليهما  المرموقتينؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات على جائزتيها بالم اللجنة أشادت -68

أطراف األكثر تميزا التي تجمع الفعليات والتي تعد واحدة من التي أطلقت مؤخرا، تمويل المشاريع الدولية لجوائز من بين ال

 . صناعة تمويل المشاريع في العالم لالحتفال بالتميز

ؤسسة اإلسالمية المأداء  يتضمنالذي ( ADER)علما بإطالق نسخة جديدة من تقرير فعالية التنمية السنوي  اللجنة أحاطت – 69

 . الماضيةسنة  25خالل الـ  لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات

سالمية لتأمين االستثمار ؤسسة اإلالموخاصة  البنك اإلسالمي للتنمية،بين مجموعة  باالتفاق المشترك اللجنة رحبت -70

 تخصيصفي مجال  ،ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية وائتمان الصادرات

موقع فضاء وموارد أخرى ذات صلة  مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية

 . اإلسالمي التعاونلألدوات الفنية لبرنامج ذكاء األعمال بمنظمة 

برنامج ذكاء  حول ؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادراتالمعلما بالتقرير الذي أعدته  اللجنة أحاطت – 71

مركز األبحاث اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات وؤسسة الممن وطلبت  ،اإلسالميالتعاون األعمال بمنظمة 

البرنامج في  إلطالقاستكمال األعمال التحضيرية الفنية  اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية

 . أقرب وقت ممكن

، بالتعاون مع مركز األبحاث (ICIEC)من المؤسسة اإلسالمية للتأمين على االستثمار وائتمانات التصدير  طلبتكما  -72

، إجراء استبيان لتقييم أنظمة مشاركة البيانات (SESRIC)اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

ك بغية ضمان تشغيل البرنامج بصورة تتالءم مع أولويات الدول األعضاء التجارية والمعلومات االئتمانية للدول األعضاء وذل

 . ونظمها

 التجارية ذات الصلة  معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةأنشطة ( 5

واالعتماد وتأثيرها  والمواصفات المعايرةبأنشطة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  في مجال  اللجنة رحبت -73

 . القدرات للدول األعضاءودعم على مشاريع تيسير التجارة 

 والمشاركة الفعالة في لجانه الفنيةمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية لعضوية الدول األعضاء  اللجنة دعت -74

 . واالعتماد القياس وهيئات

 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية عضوين جديدين فيما بصفتهبجمهورية إندونيسيا ودولة الكويت  رحبت – 75

معهد عدد الدول األعضاء في  رفع، مما معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةبصفته مراقبا لاالتحاد الروسي و

معهد  لعضويةعنية الدول األعضاء الم ودعتمراقبين،  3دولة إلى جانب  39إلى المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

 . واالعتماد القياس وهيئات لجانه الفنيةوالمشاركة بنشاط في المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

القدرات في مجال دعم أنشطة  هتنظيملمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ل اعن تقديرهاللجنة  أعربت -76

 تهبصف في المحافل الدولية، ال سيما من خالل انضمامهلرفع مستوى ظهوره تقديم الدعم لالدول األعضاء ودعت ، تخصصه

 . منظمة التجارة العالميةعلى لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة ب امراقب

معهد المواصفات والمقاييس للدول  / اإلسالمي التعاون عتماد واستخدام معايير منظمة الالدول األعضاء  اللجنة دعت – 77

معاييرها الوطنية بهدف المساهمة في تنسيق المعايير وتخفيف الحواجز التقنية أمام التجارة بين الدول بوصفها  اإلسالمية



OIC/COMCEC/35-19/RES 

27 

 

معهد المواصفات والمقاييس  / اإلسالمي منظمة التعاون  معايير ، التي تستخدمالمعنيةالدول األعضاء  وناشدت األعضاء،

 . معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، العتماد المعايير رسميا وفقا إلرشادات اعتماد للدول اإلسالمية

للتنسيق معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية وللجمهورية التركية لالستضافة  اعن تقديره أعربت اللجنة – 78

في  2018 كانون األول/ ديسمبر 2 – تشرين الثاني/ نوفمبر 29فيما بين  تنظيم القمة العالمية لألطعمة الحاللالخاص ب

 وناشدت ،لمركز اإلسالمي لتنمية التجارةابالتنسيق مع " الوعي واالستدامة: الحياة الحالل الصحية"تحت عنوان  إسطنبول

كانون / ديسمبر 1 - تشرين الثاني/ نوفمبر 28 فيما بينلمشاركة في القمة العالمية الخامسة للحالل التي ستعقد لالدول األعضاء 

 . الجمهورية التركيةرعاية رئاسة ب 2019 األول

المقاييس في مجلس  بجهود رحبتإلى القرار ذي الصلة لالجتماع السادس واألربعين لمجلس الوزراء فإنها  وإشارة -79

 . في الدول اإلسالمية للمقاييسللدول اإلسالمية في تأسيس المركز األعلى   معهد المواصفات والمقاييس

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

ً  اللجنة أحاطت -80  والبرامج التدريبيةتنظيم المنتديات في  الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعةبجهود  علما

 اوزيادة فرصه اشبكته في توسيعتحفيز دور القطاع الخاص ل ، وذلكالعمل اتوالندوات وورشالجتماعات التجارية البينية، وا

 . التجارية واالستثمارية

الغرفة اإلسالمية للتجارة في أنشطة  بفعالية كبيرةغرف التجارة في الدول األعضاء على المشاركة  اللجنةشجعت  – 81

 . والصناعة والزراعة

القطاع وناشدت  ،رفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعةالغعلما باألنشطة التالية التي ستنظمها  اللجنة أحاطت -82

 : في األنشطة التاليةبفعالية لمشاركة لالخاص في الدول األعضاء 

اإلسالمي  التعاونتعزيز النمو األخضر والتكنولوجيا في رابطة الغذاء والماء والطاقة لبلدان منظمة "ورشة عمل حول  -

  2019 كانون األول/ ديسمبر 4-2فيما بين في كراتشي، باكستان " التحديات والفرص -

يومي جدة، المملكة العربية السعودية في  ورشة عمل حول نشر نموذج بنك األسرة في بلدان الساحل لمجموعة الخمس -

 2020 كانون الثاني/ يناير 19-20

  2020ة اإلمارات العربية المتحدة في عام المنتدى العاشر لسيدات األعمال في الدول اإلسالمية الذي سيعقد في دول  -

حول تعزيز الصناعات المنزلية من خالل  2019/2020برامج التدريب المتخصصة التي ستعقد في  / ورش العمل   -

تطوير المهارات واستكشاف وجهات عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ توسيع نطاق المؤسسات القائمة 

 . 2020برنامج تدريبي حول التحول الرقمي في عام ول السلع االستراتيجية، السياحة الصحية، وورش عمل حو

  2020 نيسان/ أبريل 6-5فيما بين  ان، األردنعمّ في " االستثمار في االقتصاد الرقمي"منتدى حول   -

 2020منتدى الحرف اليدوية التقليدية، المملكة المغربية،   -

 2020منتدى حول ريادة األعمال والشركات الناشئة،   -

إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسيك ومجلس وزراء الخارجية والقرار ذي الصلة الصادر  اللجنةأشارت  – 83

بشأن الموافقة على النظام لغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة لعن االجتماع الخامس والثالثين للجمعية العامة 

بالتقدم المحرز في تفعيل المركز في إسطنبول التابع ورحبت اإلسالمي، التعاون مة األساسي لمركز التحكيم التابع لمنظ
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في أنشطة مركز بفعالية لمشاركة ل غرفهامن الدول األعضاء تشجيع وطلبت  ،لغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعةلـ

 . التحكيم

مؤتمر االستثمار العام والخاص رفيع المستوى "الستضافة الجمهورية التركية بالعرض المقدم من  اللجنة رحبت – 84

في إسطنبول، تركيا بالتعاون مع األمانة  2019 كانون األول/ ديسمبر 9إلى  8في الفترة من " اإلسالميالتعاون لمنظمة 

في هذا الحدث  لمشاركة بنشاطلالدول األعضاء ودعت  ،اإلسالمي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنميةالتعاون العامة لمنظمة 

 . المهم

ي إسطنبول، وتوقيع اتفاقية البلد المضيف للمركز  وتثني ترحب -85
عىل تأسيس مركز تحكيم منظمة التعاون اإلسالمي ف 

كية و الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ) وذلك بعد جهود حثيثة بذلتها كل من (، ICCIAبير  الجمهورية الير

ي تركيا )ICCIAجارة والصناعة والزراعة )الغرفة اإلسالمية للت
( تحت مظلة TOBB( واتحاد غرف وبورصات السلع ف 

 الكومسيك. 

 تمويل تنمية القطاع الخاص

تمويل مشاريع القطاع الخاص لبكفاءة الذي يعمل  لمركز اإلسالمي لتنمية التجارةابجهود علما مع التقدير  أحاطت اللجنة -86

 . األعضاءالدول في 

قد بلغ، منذ إنشائه  لمركز اإلسالمي لتنمية التجارةبأن الموافقات والصرف التراكمي لعلما مع التقدير  أحاطت اللجنة – 87

 . مليار دوالر أمريكي 3.2مليار دوالر و 6.4، 2018وحتى نهاية عام  1999عام 

أن يقدم بانتظام تقارير شاملة بشأن جهوده في تمويل القطاع الخاص  لمركز اإلسالمي لتنمية التجارةامن  اللجنةطلبت  – 88

 ". تمويل تنمية القطاع الخاص"إلى الجلسات الوزارية للكومسيك واجتماعات لجنة المتابعة في إطار بند فرعي منفصل بعنوان 

 (من جدول األعمال 7البند )النقل واالتصاالت  تطوير

 21بتاريخ قد النقل واالتصاالت الذي عُ لمجموعة عمل بعقد االجتماع الثالث عشر  رعلما مع التقديأحاطت اللجنة  – 89

، "اإلسالميالتعاون تحسين تقييم مشاريع النقل في البلدان األعضاء في منظمة "بعنوان في أنقرة بتركيا  2019 آذار/ مارس

 : التالية اتبتوصيات السياسورحبت 

 . المتبعةإطار منهجي لتقييم مشاريع النقل، مع اإلشارة إلى األهداف واألنواع والمنهجيات  وضع •

، فضال بفعالية وتناسقالنقل مشاريع تقييمات القيام بوالمبادئ التوجيهية لضمان  الكتيبات اإلرشاديةتحسين  / تطوير  •

 . للمشاريع القائمة بالفعلعن التنفيذ الفعال 

المعلومات عالية  / لمشروع واالستفادة من البيانات الكاملة لدورة المن أساسي النقل كجزء  مشاريع تطبيق تقييمات •

 . السابقة( المشاريع)الجودة وكذلك الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع 

 تقييم مشاريع النقل من خالل نظام إلصدار الشهادات الرسمية للكفاءات وتبادل الخبرات وبرامج اتتشجيع تحسين قدر •

 . التدريب والندوات والمؤتمرات وورش العمل وما إلى ذلك

 ((OIC/COMCEC/35-19/D(24)-CCOرمز الوثيقة : المرجع)

 3يوم لنقل واالتصاالت الكومسيك لبعقد االجتماع الرابع عشر لمجموعة عمل  علما مع التقدير أحاطت اللجنة  -90

إدارة المخاطر في مشاريع النقل بالشراكة بين القطاعين العام "في أنقرة بتركيا تحت عنوان  2019 تشرين األول/ أكتوبر

 : سياسات االجتماع التاليةتوصيات ب ورحبت ،"اإلسالميالتعاون والخاص في منظمة 
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 . الشراكة بين القطاع العام والخاصتحسين اإلطار القانوني من خالل اعتماد تشريع مخصص حسب  / تشجيع تطوير • 

 / تعزيز وحدة/ على مدار دورة حياتها وإنشاء  الشراكات بين القطاع العام والخاصدارة مسؤوليات واضحة إل إسناد •

 إدارة داخل الحكومة لتحقيق هذه الغاية

وتطوير قاعدة بيانات قوية وكفاءات لتقليل المخاطر  وما إلى ذلك دعم استخدام األدوات التقنية المناسبة والتحليالت •

 بين القطاع العام والخاص الشراكةتنفيذ مشاريع خالل وتيرة 

الشراكة بين القطاع العام تحسين المبادئ التوجيهية إلدارة المخاطر وقوائم المراجعة لتحسين تنفيذ مشاريع  / وضع  •

 والخاص

 ((OIC/COMCEC/35-19/D(25)-CCOرمز الوثيقة : المرجع)

في بفعالية لنقل واالتصاالت، أن تشارك الكومسيك لالدول األعضاء، التي سجلت في مجموعة عمل  اللجنة ناشدت – 91

تسعير البنية "بعنوان  2020 آذار/ مارس 5بتاريخ النقل واالتصاالت الذي سيعقد لمجموعة عمل االجتماع الخامس عشر 

اآلثار " بعنوان عشر  السادس، باإلضافة إلى اجتماعها "اإلسالمي  التعاونالتحتية للنقل في البلدان األعضاء في منظمة 

الدول  تدعوكما ، "اإلسالميالتعاون نظرة عامة على الدول األعضاء في منظمة : قتصادية واالجتماعية للبنية التحتية للنقلاال

 . للنقل واالتصاالتالكومسيك ، للتسجيل في مجموعة عمل بعداألعضاء، التي لم تفعل ذلك 

في إطار  2019عام خالل بنجاح نفذت لمشروعات التالية التي في ابجهود غامبيا وإيران واألردن  أشادت اللجنة - 92

 : الكومسيكمشاريع تمويل سياق في للمشاريع الدعوة السادسة 

تحسين القدرات البشرية والمؤسسية لنظام اإلدارة المتكاملة لقواعد البيانات في بلدان "الذي يحمل عنوان المشروع   -

 . يا بالشراكة مع السنغال ونيجيريا وتركياالذي نفذته غامب" اإلسالميالتعاون منظمة 

زيادة النقل والتجارة عبر البحار في إطار نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في "يحمل عنوان  الذيالمشروع  -

 . الذي تنفذه إيران بالشراكة مع عمان وقطر وباكستان وتركيا" منظمة التعاون اإلسالمي

الذي نفذته األردن " المرحلة الثانية -إعادة بناء خط سكة حديد الحجاز العثماني القديم "الذي يحمل عنوان المشروع   -

 . مرص وتركيا بالشراكة مع 

تنظيم أنشطة بناء لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية بجهود  اللجنة أشادت -93

 : واالتصاالتالقدرات التالية في مجال النقل 

 2019 شباط/ فبراير 28-26 فيما بينالتي عقدت " مدفوعات الخدمات البريدية اإللكترونية"ورشة عمل إقليمية حول   -

 في تونس العاصمة، تونس

في تونس العاصمة،  2019 نيسان/ أبريل 18-16فيما بين التي عقدت " قسيمة الرد الدوليةالطوابع و" حولتدريب  -

 تونس

اإلسالمي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لتشغيل ممر سكة التعاون بجهود األمانة العامة لمنظمة  علما ةأحاطت اللجن -94

من األمانة العامة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إبالغ وطلبت  ،اإلسالميالتعاون بورتسودان التابع لمنظمة -حديد داكار

 . اإلسالمي ذات الصلةالتعاون منظمة  محافلفي  المحرز في تنفيذ المشروعبانتظام بالتقدم ذات الصلة الدول األعضاء 

مؤسسات منظمة التعاون  ودعتعلى أهمية مشاريع البنية التحتية للنقل لتنمية التكامل اإلقليمي بين األعضاء،  ركزت -95

 . مجال البنية التحتية للنقلاإلسالمي المعنية إلى تنظيم فعاليات تدريب وبناء قدرات في مجال النقل، وخصوصاً في 
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مع التقدير على جهود البنك اإلسالمي للتنمية في تعزيز التعاون والتكامل اإلقليمي، وخصوصاً خطته إلطالق  اطلعت -96

البنك اإلسالمي للتنمية إلى تنظيم ورشات عمل  دعت؛ ومن ثم فإنها (RCI)استراتيجية التعاون والتكامل اإلقليمي وسياسته 

 . وآثاره اإليجابية المحتملة( RCI)لتوعية الدول األعضاء بخصوص استراتيجية التعاون والتكامل اإلقليمي وسياسته 

يولي  ، إلى أن(RCI)البنك اإلسالمي للتنمية، في إطار استراتيجية التكامل والتعاون اإلقليمي وسياسته  دعتكما أنها  -97

االهتمام الالزم بالبنية التحتية العابرة للحدود، إضافة إلى مشاريع الوصل األخرى بصورة تعزز التجارة البينية بين الدول 

 . والتعامالت االقتصادية فيما بين الدول األعضاء ،األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 (ول األعمالمن جد 8البند )تطوير قطاع السياحة المستدامة والتنافسية 

في  2019 شباط/ فبراير 15بتاريخ السياحة  لمجموعة عملبعقد االجتماع الثالث عشر  علما مع التقديرأحاطت اللجنة  – 98

ورحبت ، "اإلسالميالتعاون استراتيجيات إدارة الوجهات المستدامة في البلدان األعضاء في منظمة "أنقرة تحت شعار 

 : التاليةالسياسيات بتوصيات 

توفير برامج تدريب الموارد البشرية وبناء القدرات وإصدار عن طريق تحسين التمثيل العادل للمشاركة المجتمعية  •

، الحد األدنىإلى  حاالت التسربالشهادات، وتعزيز سلسلة القيم المحلية، وإدماج اإلنتاج المحلي في المشتريات وتقليل 

حول الوعي السياحي ورفع مستوى  ،ة، وإجراء حمالت إعالميةالسياحمجال وتشجيع ريادة األعمال المحلية في 

 استدامة السياحة

للتنمية السياحية المستدامة القائمة على المعايير الدولية واتفاق تغير المناخ لرصد أداء  األساسيةتحديد مؤشرات األداء  •

 ندما ال تتحقق األهداف عالتدابير التصحيحية كل بلد مقابل مجموعة من المؤشرات المحددة سلفا وتشجيع 

القدرة  لديهامراعاة الوجهات التي عن طريق وغير الملموسة الملموسة  والمحتملة تحديد الموارد السياحية الحالية •

 الزائدة تجنب السياحة والبقاء بينما يجريحماية طويلة األجل الو

لتمويل أنشطة االستدامة ( والرسوم البيئية ،وضريبة السياحة ،طوعيةتمثل المساهمة ال)اآلليات المطلوبة  عرضقد يتم  •

 وتقليل التكاليف المرتبطة بالسياحة إلى الحد األدنى والمحافظة عليها حماية نوعية الحياة المحلية لالتي تهدف 

 . متنوعةتكون المستوى األمثل وإلى العرض والطلب يصل فيها بطريقة الوجهات ضمان فعالية تخطيط وتسويق  •

 ((OIC/COMCEC/35-19/D(29)-CCOرمز الوثيقة : المرجع)

 تشرين األول/ أكتوبر 31بتاريخ بعقد االجتماع الرابع عشر لمجموعة عمل السياحة  التقديرمع  علما أحاطت اللجنة – 99

ورحبت ، "اإلسالميالتعاون تطوير ممرات السياحة متعددة الوجهات في الدول األعضاء في منظمة "بعنوان في أنقرة  2019

 : لسياسات التاليةل بتوصياته

عن وتحديد األصول  ،االجتماعيةالقيم شامل، وتقييم البنية التحتية، وتحليل  SWOTتحليل قائمة على ممرات تصميم  •

 في المجالالخبراء يجريها التي طريق الدراسات 

لممرات السياحة وتشجيع  ةة الفعالاالستفادة من نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التخطيط واإلدار •

 اوالتعاون معه ةالمعنيالجهات مشاركة جميع 

لمتابعة تحليل إجراء ، وكذلك المتسقةتحديد مجموعة شاملة من المؤشرات، وتعزيز جمع البيانات المتعلقة بالسياحة  •

 لتحقيق أوجه التآزراستراتيجية الممر وتلقي التعليقات حول أداء الممر بفعالية 
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أمور أخرى، ومنصات بين من  ،اإلسالميالتعاون منظمة دول تحسين العالمات التجارية وتسويق ممرات السياحة في  •

تكنولوجيا ومنصات االتصاالت عبر ( سرد القصص)التسويق التفاعلية المشتركة والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون 

 المعلومات إلنشاء عالمات تجارية فريدة 

 لها والتسويقإدارتها  استدامةدر التمويل للممرات السياحية بهدف ضمان إنشاء وتنويع مصا •

 ((OIC/COMCEC/35-19/D(30)-CCO رمز الوثيقة: المرجع)

في االجتماع بفعالية لمشاركة لالدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للسياحة  اللجنة ناشدت – 100

تطوير السياحة : السياحة الصحية" بعنوانفي أنقرة  2020 نيسان/ أبريل 9بتاريخ الخامس عشر لمجموعة عمل الذي سيعقد 

تعزيز ريادة "بعنوان واجتماعها السادس عشر الذي سيعقد ، "اإلسالمي التعاونفي البلدان األعضاء في منظمة " الطبية

لتسجيل في مجموعة عمل الكومسيك ل، الدول األعضاء، التي لم تفعل ذلك بعدودعت ، "األعمال للتنافس في القطاع السياحي

 . للسياحة

التالية تنفيذ المشاريع للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ا بجهود أذربيجان وغامبيا ومالي وموزمبيق واللجنة  أشادت -101

 : الكومسيكمشاريع في إطار تمويل للمشاريع في إطار الدعوة السادسة  2019عام خالل بنجاح 

الذي " اإلطار المفاهيمي ألذربيجان والكاميرون وإيران: منظمة إدارة الوجهاتتأسيس "الذي يحمل عنوان المشروع  -

 ،نفذته أذربيجان بالشراكة مع الكاميرون وإيران

اإلسالمي التعاون في الدول األعضاء في منظمة  خدمات السكن واإلقامةتدريب مقدمي "الذي يحمل عنوان المشروع  -

غامبيا بالشراكة مع السنغال ونيجيريا الذي نفذته " احة الصديقة للمسلمين وتوفير خدمات الجودةعلى معايير السي

 وماليزيا،

منظمات إدارة الوجهات السياحية في البلدان األعضاء في منظمة  في مجالبناء القدرات "الذي يحمل عنوان المشروع  -

 ،الدول األعضاء دول أخرى من  7الذي نفذته مالي بالشراكة مع " اإلسالميالتعاون 

مؤسسات عمل السياحة الصديقة للمسلمين لتنظيم  في مجالتحسين القدرات البشرية "الذي يحمل عنوان المشروع  -

الدول دول أخرى من  4موزامبيق بالشراكة مع نفذته الذي " اإلسالمي التعاوناإلقامة في الدول األعضاء في منظمة 

 ،األعضاء

لمركز اإلسالمي ا سينفذهالذي " تطوير السياحة الصديقة للمسلمين في غيانا وسورينام"عنوان  الذي يحمللمشروع ا -

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية وبالتعاون مع غيانا وبالشراكة مع سورينام وتركيا وماليزيا لتنمية التجارة 

 .للدول اإلسالميةمعهد المواصفات والمقاييس وواالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

الكومسيك  / اإلسالمي التعاون علما بتقرير االجتماع السابع لمنتدى سياحة القطاع الخاص بمنظمة  اللجنة أحاطت – 102

آفاق تطوير السياحة الصحية في البلدان األعضاء في منظمة "عنوان بسطنبول إفي  2018 أيلول/ سبتمبر 5بتاريخ المنعقد 

في االجتماع الثامن للمنتدى الذي سيعقد في الربع األخير من عام  للمشاركة الدول األعضاءوناشدت ، "اإلسالميالتعاون 

 . "وجهة خاّصةالقدس "تحت عنوان  تركيا سطنبول،إفي  2020

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية بجهود  علما مع التقدير أحاطت اللجنة - 103

إحصاءات السياحة في إطار والسياحة الحالل في مجال تنظيم دورات تدريبية وندوات في قطاع السياحة، ال سيما مجال في 

 (. OIC-CaB)منظمة التعاون اإلسالمي ببرنامج بناء القدرات 
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بوابة للسياحة لتوعية الزوار المحتملين إلطالق الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ود بجه اللجنة أشادت -104

 . في مناطق الجذب السياحي في الدول األعضاء

مركز األبحاث اإلحصائية و لمركز اإلسالمي لتنمية التجارةالالستضافة ولتركيا  اعن تقديره أعربت اللجنة -105

ورشة العمل التدريبية لمديري المتنزهات الحدودية في للتنظيم الخاص بة والتدريب للدول اإلسالمية واالقتصادية واالجتماعي

 . تركيا / في أنقرة  2019 تشرين الثاني/ نوفمبر 7-5ما بين غرب إفريقيا والمناطق المحمية في الفترة إقليم 

د السياح الوافدين إلى القدس الشريف من الدول األعضاء في منظمة اعدأانخفاض  وضعت اللجنة في اعتبارها – 106

وشركات السياحة ومنظمي الرحالت السياحية  المعنيةالدول األعضاء إلى تشجيع مؤسساتهم ودعت اإلسالمي، التعاون 

دس الشريف تنظيم حمالت ترويجية وجوالت إضافية إلى القعدة أمور من بينها  على مواصلة جهودهم من خاللوغيرها 

 . لدعم السكان الفلسطينيين في القدس وإظهار التضامن معهم

، 2020مع التقدير على دعوة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية للفعاليات السياحية التالية، والتي ستعقد في عام  اطلعت -107

ي الفعاليات التاليةودعت الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  المعنية إىل المشاركة الفعال
 : ة ف 

 . شباط / لمعرض الدولي الثالث عشر للسياحة والقطاعات المتعلقة بها في شهر فبراير ا -

 . المعرض السياحي الثالث للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي -

 . المؤتمر الخامس للسياحة الصحية للبلدان اإلسالمية -

التعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المعنية إلنجاح إقامة هذه  مزيد من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية إىل دعت -108

 الفعاليات. 

كير   شجعت -109
 السياحة المستدامة والسياحة البيئية وإىل تطوير مشاري    ع لهذا الغرض. عىل الدول األعضاء إىل الير

  عزيز بناء القدرات لتالدول األعضاء عىل تنظيم فعاليات  شجعت كما  -110
ً
ي تستقبل أعدادا

ي الدول األعضاء التر
السياحة ف 

 منخفضة من السياح. 

 (9: بند جدول األعمال)زيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي 

 2019 شباط/ فبراير 21بتاريخ بعقد االجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل الزراعة  علما مع التقديراللجنة وإذ تحيط  - 111

، "اإلسالمي التعاونمنظمة بين بلدان مراجعة سياسات التجارة الزراعية لتعزيز التجارة الزراعية "تحت عنوان في أنقرة 

 ؛التاليةسياساته  بتوصيات ورحبت

الترويج للمنتجات الزراعية المتخصصة وشهادة الحالل من خالل تنويع المنتجات والعالمات التجارية واستراتيجيات  •

 عالنيةالتسويق والحمالت اإل

والتعاون غير ( وما إلى ذلك مثل تعزيز االستثمارات الزراعية، وإلغاء تأشيرات العمل)لتعاون التجاري ل الترويج •

بين البلدان األعضاء ( مثل تبادل أفضل الممارسات والخبرات التقنية، ووضع معايير السالمة وما إلى ذلك)التجاري 

 . المتعلقة بالزراعة التجارةاإلسالمي في المجاالت التعاون في منظمة 

مثل السكر واللحوم والمواد الغذائية )الخاصة بالسلع األساسية الثنائية  واالتفاقاتالترويج لخفض التعريفة الجمركية  •

 (للحيوانات والبذور الزيتية والحيوانات الحية

التعاون الدول األعضاء في منظمة التجارية بين  يةمثل نظام األفضل)تجارية متعددة األطراف اتفاقات وتنفيذ  تطوير •

 . بهدف المساهمة في تنمية التجارة الزراعية التعاونية والمستدامة( اإلسالمي
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سياسات تجارة وضع البلدان األعضاء على جمع بيانات التجارة الزراعية وإدارتها ونشرها بهدف ات تعزيز قدر •

 . على األدلةتقوم زراعية سليمة 

 ((OIC/COMCEC/35-19/D(35)-CCOرمز الوثيقة : المرجع)

لزراعة، والذي يعد أيضا الكومسيك لبعقد االجتماع الرابع عشر لمجموعة عمل  علما مع التقدير أحاطت اللجنة -112

 2019 تشرين األول/ أكتوبر 10و 9قد يومي عُ الذي الوزاري، على المستوى  تبادل اآلراءاجتماعا تحضيريا لجلسة 

اإلسالمي في مواجهة أزمات الغذاء في  التعاونزيادة مرونة أنظمة األغذية في البلدان األعضاء في منظمة "بعنوان 

 العناوين التالية؛ تحتالمقدمة سياساته  بتوصيات ورحبت، "المستقبل

 اإلطار القانوني والتنظيمي •

 تحسين اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية •

 تطوير البنية التحتية •

 واالستثمار التمويل •

 أداء السوق والوصول إلى األسواق •

 الحواجز أمام التجارةخفض مستوى  / اإلسالمي  التعاونتشجيع التجارة الزراعية داخل منظمة  •

 القدرات البشرية والمؤسسية •

 وتقييمه األمن الغذائيمتابعة  •

 . التي من صنع اإلنسان إلخوالكوارث  استراتيجيات التكيف والتخفيف للحد من اآلثار الضارة لتغير المناخ، •

 التعاون الدولي واإلقليمي •

 ((OIC/COMCEC/35-19/D(36)-CCO رمز الوثيقة: المرجع)

في االجتماع بفعالية لمشاركة للزراعة لالكومسيك  عمل الدول األعضاء التي سجلت لدى مجموعة اللجنة ناشدت – 113

لضمان  حسن اإلدارة" بعنوانفي أنقرة  2020 آذار/ مارس 19بتاريخ الخامس عشر لمجموعة عمل الزراعة المزمع عقده 

بعنوان واجتماعها السادس عشر الذي سيعقد ، "اإلسالمي التعاون األعضاء في منظمة الدول األمن الغذائي والتغذية في 

للتسجيل تفعل ذلك بعد، الدول األعضاء، التي لم دعت كما ، "تطوير اإلنتاج الحيواني وتربية الحيوانات لتعزيز األمن الغذائي"

 . للزراعةالكومسيك مجموعة عمل في 

في إطار الدعوة السادسة  2019عام خالل التالية التي نفذت بنجاح للمشاريع اللجنة على جهود ماليزيا وتركيا  أثنتكما  -114

 : الكومسيكمشاريع في إطار تمويل للمشاريع 

مع الذي نفذته ماليزيا بالشراكة " إدارة المستودعاتالتخزين وفي مجال بناء القدرات "الذي يحمل عنوان المشروع   -

 إندونيسيا وبنغالديش وتركيا 

الذي نفذته تركيا بالشراكة " اإلسالمي التعاونالحد من فقد األغذية وهدرها في بلدان منظمة "الذي يحمل عنوان المشروع  -

 أخرى من الدول األعضاءدول  5مع 

في المجال مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ة اللجنة علما بأنشط أحاطت -115

التي " إحصاءات الزراعة والغابات ومصايد األسماك"بعنوان  التدريبية في مجال اإلحصاءبما في ذلك الدورة الزراعي، 
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وهندسة التخزين البارد وتصميم وهندسة  تصميم"والدورة التدريبية بعنوان  ،2019 نيسان/ أبريل 12-11نظمت يومي 

 . 2019 نيسان/ أبريل 26-22 فيما بينالتي عقدت " صوبات الزراعة المائية

بما في ذلك إطالق البرنامج  ،بجهود مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في القطاع الزراعي أحاطت اللجنة علما أيضا -116

وساحل العاج وبوركينا فاسو بنين )اإلسالمي التعاون منظمة  دول من دول 10اإلقليمي لتطوير سلسلة قيم األرز لصالح 

جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا ودعم المشروع اإلقليمي ( وغامبيا وغينيا ومالي والنيجر والسنغال وسيراليون والسودان

ساحل )ي في غرب إفريقيا اإلسالمالتعاون منظمة دول من  االذي يشمل ستولرسم خرائط خصوبة التربة في غرب أفريقيا 

 . إنتاجيتها في المناطق المستهدفةرفع بهدف تحسين المحاصيل و( وغامبيا وغينيا ومالي والسنغال وسيراليونالعاج 

كية الستضافة المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون اإلسالمي حول التنمية  رحبت -117 بالعرض المتجدد للجمهورية الير

ي عام 
ي ذلك  وتدعو، 2020الغذائية والزراعية ف 

الدول األعضاء وأجهزة منظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساتها المعنية بما ف 

ي هذا الحدث المهم. األمانة العامة للكومسيك إىل المشاركة الفعال
 ة ف 

 (10: بند جدول األعمال)الحد من الفقر 

بعنوان  2019 نيسان/ أبريل 4بتاريخ تخفيف حدة الفقر لمجموعة عمل بعقد االجتماع الثالث عشر  علماأحاطت اللجنة  -118

 : التاليةسياساته  بتوصيات ورحبت، "اإلسالميالتعاون الوصول إلى الخدمات الصحية في البلدان األعضاء في منظمة "

 لتحقيق تغطية صحية شاملة جيدة التصميم تأمين صحي سداد و مخططات تشملسياسة /  استراتيجيةوضع  •

على في قطاع الصحة تعزيز الرعاية الصحية األولية وخاصة في المناطق األكثر فقرا من خالل تشجيع العاملين المهرة  •

  والتدخالت الوقائيةدخالت المتكاملة لتعزيز الصحة العمل في المناطق الريفية والنائية وتعزيز الت

توفير رعاية صحية آمنة وعالية الجودة في شراكة وثيقة مع السلطات العامة مجال تشجيع مشاركة القطاع الخاص في  •

 مراقبة جيدة التصميمومع آليات 

للمعلومات الصحية عبر تصميم نظام متكامل عن طريق تشجيع تطوير وتحديث أنظمة إدارة المعلومات الصحية  •

 . القطاعات اإلنترنت، وتخصيص الموارد الالزمة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الصحية وتعزيز آلية التنسيق متعدد

 ((OIC/COMCEC/35-19/D(40)-CCOرمز الوثيقة : المرجع)

 6عُقد بتاريخ تخفيف حدة الفقر الذي لمجموعة عمل بعقد االجتماع الرابع عشر  علما مع التقديرأحاطت اللجنة  -119

سياساته بتوصيات  ورحبت، "وفيات األطفال واألمهات في البلدان اإلسالمية"بعنوان في أنقرة  2019 تشرين الثاني/ نوفمبر

 : التالية

وضع استراتيجية / سياسة لتحسين الحصول على رعاية صحة األمهات والرضع واألطفال وتوفير التوزيع العادل  •

 ي الخدمات الصحية لمقدم

تحسين أداء النظام الصحي وجودة رعاية صحة األمهات والرضع واألطفال من خالل التدريب والممارسة لمعايير  •

 بروتوكوالت الرعاية الموصى بها والمتابعة المنتظمة للمعايير 

تحسين استمرارية الرعاية الصحية لألمهات والرضع واألطفال لضمان عدم انقطاع الخدمات الصحية في مرحلة ما  •

 قبل الحمل وخالله والوالدة وما بعدها عن طريق جملة أمور أخرى ووضع برامج محددة للتحويالت النقدية المشروطة 

لرصد مستوى رعاية صحة األمهات والرضع واألطفال تطوير / تحسين نظم اإلدارة المتكاملة للمعلومات الصحية  •

 واإلبالغ عن المواليد والوفيات، بما في ذلك وفيات األمهات، على الصعيدين الوطني والمحلي 



OIC/COMCEC/35-19/RES 

35 

 

وضع برامج تعليمية مستدامة في مجال الرعاية الصحية للمرأة والطفل تقدَّم إلى المجتمع بهدف القضاء على أوجه عدم  •

 بمستويات التعليم المنخفضةالمساواة المرتبطة 

 ((OIC/COMCEC/35-19/D(41)-CCOرمز الوثيقة : المرجع)

في االجتماع بفعالية بالدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للحد من الفقر أن تشارك  أهابت اللجنة – 120

المناطق القضاء على الفقر "بعنوان في أنقرة  2020 آذار/ مارس 26بتاريخ الخامس عشر لمجموعة العمل الذي سيعقد 

المساكن " عنوانب، وكذلك اجتماعها السادس عشر الذي سيعقد "اإلسالميالتعاون في الدول األعضاء في منظمة الحضرية 

للتسجيل الدول األعضاء، التي لم تفعل ذلك بعد، ودعت ، "اإلسالميالتعاون للفقراء في الدول األعضاء في منظمة المالئمة 

 . موعة عمل الكومسيك للحد من الفقرفي مج

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية وبجهود أفغانستان ونيجيريا وسورينام وتركيا  اللجنة أشادت -121

للمشاريع في إطار الدعوة السادسة  2019التالية التي تم تنفيذها بنجاح في عام بخصوص المشاريع  والتدريب للدول اإلسالمية

 : الكومسيكمشاريع تمويل سياق  في

تكنولوجيا المعلومات في بلدان منظمة وتحسين جودة التعليم من خالل االتصاالت "المشروع الذي يحمل عنوان   -

 أفغانستان بالشراكة مع إيران وتركيا وفلسطين نفذتهالذي " اإلسالميالتعاون 

التعاون في بلدان منظمة  الجماهيريتعزيز التعليم التقني والمهني من أجل التمكين "المشروع الذي يحمل عنوان   -

 نيجيريا بالشراكة مع تركيا وغامبيا نفذته الذي " اإلسالمي

الدول المختارة من بين في لذوي االحتياجات الخاصة قدرة مراكز التعليم المهني رفع " المشروع الذي يحمل عنوان  -

 الذي نفذته سورينام بالشراكة مع تركيا وغويانا" إلسالميا التعاونمنظمة دول 

منظمة التعاون أنظمة شبكات األمان االجتماعي لبلدان  في مجالتطوير مبادئ توجيهية "المشروع الذي يحمل عنوان   -

 عضاءاألدول دول أخرى من ال 5الذي نفذته تركيا بالشراكة مع " ياإلسالم

مركز األبحاث نفذه الذي " اإلسالميالتعاون ر المهارات الرقمية في بلدان منظمة تطوي"المشروع الذي يحمل عنوان  -

 األعضاء من الدول دولة 16بالشراكة مع اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

 (SPDA( والبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا )ISFD( صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية )1

 وطلبت ،صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية بالوفاء بالتزاماتهالالدول األعضاء التي تعهدت من  كررت اللجنة طلبها -122

من مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تقديم تقرير إلى الدورة السادسة والثالثين للكومسيك حول أوجه القصور في الوصول 

 . المستهدف للصندوق رأس المالإلى 

القرارات ذات الصلة من  اجتماعات الكومسيك األخيرة حول مالحظات الدول األعضاء من أجل تحسين  إلى إشارة -123

من صندوق التعاون اإلسالمي للتنمية التركيز على المجاالت التي  طلبت، (ISFD)أداء صندوق التعاون اإلسالمي للتنمية 

تتصل اتصاالً مباشراً بالفقر وتحسين معيشة القطاعات المحرومة في المجتمع، وذلك من أجل خلق أثر مباشر على التقليل 

 . من الفقر وخصوصاً من خالل مشاريع صغيرة إلى متوسطة الحجم والمعتمدة على المنح

والبرنامج الخاص لتنمية  صندوق التضامن اإلسالمي للتنميةحول بتقارير البنك اإلسالمي للتنمية  اللجنة علما أحاطت -124

 تقييم حولمن البنك اإلسالمي للتنمية إعداد تقارير وطلبت  ،بالتقدم المحرز في البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا وأقرتأفريقيا، 
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ع تقديم تفاصيل حول األهداف والشركاء والمستفيدين والنتائج والدروس المستفادة وما عند االنتهاء من مشاريعه، م البرنامج

 . اإلسالمي ذات الصلة بما في ذلك االجتماعات المقبلة للكومسيكمنظمة التعاون إلى ذلك وتقديمها إلى منتديات 

الموارد والدعوة من مختلف الموارد بما في  لجمع اصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية تكثيف جهودهاللجنة من  طلبت -125

 . ذلك الموارد الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في الدول األعضاء

القرارات ذات الصلة لجلسات الكومسيك السابقة بخصوص مشروع بناء القدرات الذي يفترض أن تموله  إشارة إلى -126

ه مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول ، وأن ينفذ(IDB)مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

بإعالن مجموعة البنك  رحبتوذلك من أجل إتمام مشروع القطن لمنظمة التعاون اإلسالمي، فقد ( SESRIC)اإلسالمية 

جتماعية والتدريب اإلسالمي للتنمية أنه سيتم إتمام تخصيص تمويل مشروع مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واال

 . "برنامج البنك اإلسالمي للتنمية لالرتباط العكسي لنقل التقنية والقدرة  إلنتاج القطن"للدول اإلسالمية قريباً ومن ضمن نطاق 

 ( برنامج التعليم والتدريب المهني بمنظمة التعاون اإلسالمي2

اللجنة الجهود المتواصلة لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  قدرت -127

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية  وناشدتلتعزيز قدرات الموارد البشرية وجودتها في الدول األعضاء، 

 لمالية لصالح برنامج التعليم والتدريب المهني بمنظمة التعاون اإلسالمي.والتدريب للدول اإلسالمية لحشد المزيد من الموارد ا

(، SESRICعن تقديرها لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ) تعبّر -128

 2025-2020يق االستراتيجية (، لتحضيرهما خارطة الطرISESCOوالمنظمة اإلسالمية الدولية للتربية والثقافة والعلوم )

لبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي، في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني بالتعاون مع الدول األعضاء، وترحب بمجاالت 

التعاون ومجاالت األولويات الرئيسة المتضَمنة في خارطة الطريق الموضوعة، في سبيل تحسين جودة تنفيذ برامج التعليم 

 الفني والمهني في الدول األعضاء.والتدريب 

الدول األعضاء إلى بذل الجهود من أجل تنفيذ خارطة الطريق المشار إليها، وذلك لتحقيق إطار عمل مشترك،  تدعو -129

 من شأنه رفع التعاون بين المؤسسات المعنية، في تأسيس سياسات وبرامج التعليم والتدريب الفني والمهني وصيانتها.

ن األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب م تطلب -130

(، ومجموعة البنك اإلسالمي ISESCO(، والمنظمة اإلسالمية الدولية للتربية والثقافة والعلوم )SESRICللدول اإلسالمية )

المعنية، مواصلة تقديم الدعم الفني للدول األعضاء في المسائل التي للتنمية ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي األخرى 

تتعلق بالتعليم والتدريب الفني والمهني، كما تطلب من مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول 

المهني )برنامج التعليم المهني  ( مراقبة تنفيذ خارطة الطريق، ضمن إطار برنامجه للتعليم والتدريبISESCOاإلسالمية )

 والتدريب للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي(، وتقديم تقرير التقدم إلى دورة الكومسيك واجتماعات المتابعة.

 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة( 3

بقائمة األنشطة  وأحاطت علماالقرار ذي الصلة الصادر عن الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك،  اللجنة إلى أشارت – 131

تنفيذ لاإلسالمي ذات الصلة التي جمعها مكتب تنسيق الكومسيك التعاون المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لمؤسسات منظمة 

اإلسالمي ذات الصلة التعاون ومؤسسات منظمة األعضاء  الدول وناشدت ،األعضاءالدول أهداف التنمية المستدامة في 

 . في هذه األنشطةبفعالية للمشاركة 
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بأهداف التنمية المستدامة لمؤسسات منظمة الخاصة األنشطة  تصنيفمن مكتب تنسيق الكومسيك  اللجنةطلبت  – 132

والتي تتمثل في الفقر والصحة والجوع  ،ةذات األولويأهداف التنمية المستدامة اإلسالمي ذات الصلة في مجاالت التعاون 

 . يتغير المناخالوالنمو االقتصادي والصناعة واالبتكار والبنية التحتية و والعمل الالئقوالتعليم والمساواة بين الجنسين 

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب بالتقرير الذي قدمه  علما مع التقدير أحاطت اللجنة – 133

من  وطلبت، "اإلسالميالتعاون نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية في بلدان منظمة "بعنوان للدول اإلسالمية 

ي الدول األعضاء في منظمة أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية ف  بشأن التقدم في إنجازإعداد تقارير سنوية المركز 

مركز مواصلة تنفيذ أنشطة التدريب اإلحصائي المن طلبت كما  ،اإلسالمي وتقديمها إلى الجلسات الوزارية للكومسيكالتعاون 

لدول األعضاء في إطار برنامجها بامع التركيز على أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية لصالح مكاتب اإلحصاء الوطنية 

 ". (StatCaB)لقدرات اإلحصائية لبناء ا

 (11: بند جدول األعمال)تعميق التعاون المالي 

 28بعقد االجتماع الثاني عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي في  أحاطت اللجنة علما مع التقدير – 134

التعاون تمويل البنية التحتية من خالل التمويل اإلسالمي في الدول األعضاء في منظمة "بعنوان في أنقرة  2019 آذار/ مارس

 : التاليةبتوصيات سياساته  ورحبت، "اإلسالمي

استثمارات كبيرة في البنية التحتية من خالل التمويل لتنفيذ  مناسبةاإلطار القانوني والتنظيمي لتوفير بيئة  تطوير •

 اإلسالمي

 مؤسسات المالية اإلسالمية غير المصرفية لتعزيز مساهمة التمويل اإلسالمي في استثمارات البنية التحتية زيادة عدد وحصة ال •

واألدوات  المشاريعتطوير البنية التحتية ألسواق رأس المال اإلسالمي لتسهيل إصدار أنواع مختلفة من صكوك  •

 األخرى المناسبة لمشاريع البنية التحتية 

لتوفير خدمات البنية ( أي الزكاة واألوقاف والصدقة)كرة الستخدام القطاع االجتماعي اإلسالمي تشجيع النماذج المبت •

 شريطة أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ( مثل التعليم والصحة)التحتية االجتماعية 

 التحتيةتحسين القدرات ورأس المال البشري لزيادة استخدام التمويل اإلسالمي لتمويل البنية  •

 ((OIC/COMCEC/35-19/D(50)-CCOرمز الوثيقة : المرجع)

 17بعقد االجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي في  أحاطت اللجنة علما مع التقدير - 135

، "اإلسالمي التعاونقطاع التكافل في الدول األعضاء في منظمة  تطوير" بعنوانفي أنقرة  2019 تشرين األول/ أكتوبر

 التالية؛بتوصيات سياساته  ورحبت

 وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل لصناعة التكافل لتسهيل العمليات والشفافية والحوكمة في هذا القطاع  •

 المنتجات في قطاع التكافل وإدخال منتجات جديدة وفقا لالحتياجات المتغيرة للسوق  تهيئةتشجيع  •

 برامج التدريب والشهادات المهنية وزيادة الوعي لدى أصحاب المصلحة في قطاع التكافل بواسطة تشجيع تطوير المواهب  •

 متكافئا لهذه الصناعة مجااليوفر توفير الحوافز لصناعة التكافل لتعزيز قدرتها التنافسية واستدامتها لألعمال التجارية، مما  •

 ((OIC/COMCEC/35-19/D(51)-CCOرمز الوثيقة : المرجع)

في االجتماع بفعالية لمشاركة لالدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي  اللجنة ناشدت – 136

تطوير إطار اإلدارة "بعنوان في أنقرة  2020 آذار/ مارس 12الرابع عشر لمجموعة عمل التعاون المالي الذي سيعقد في 
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في التمويل  التوحيد القياسيجهود "بعنوان لخامس عشر الذي سيعقد ا ااجتماعهوكذلك ، "في التمويل اإلسالمي يةالشرع

 . لتسجيل في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون الماليلالدول األعضاء، التي لم تفعل ذلك بعد، ودعت ، "اإلسالمي

في  2019عام خالل  المنفذةلمشروعات التالية في االلجنة على الجهود التي بذلتها موزامبيق ونيجيريا وتركيا  أثنت -137

 : الكومسيكمشاريع تمويل سياق في للمشاريع إطار الدعوة السادسة 

 نفذتهالذي " بناء القدرات في مجال التمويل اإلسالمي في موزامبيق وغامبيا ونيجيريا"الذي يحمل عنوان المشروع   -

 موزامبيق بالشراكة مع غامبيا ونيجيريا 

" ة السيولة اإلسالمية من أجل التنمية المستدامة للمؤسسات المالية اإلسالميةأدوات إدار"الذي يحمل عنوان المشروع   -

 وماليزيا وتوغو نيجيريا بالشراكة مع غامبيا  نفذتهالذي 

التنظيمية لتعزيز أسواق رأس  والمشاهدتقييم أسواق الكومسيك العقارية لألوراق المالية "المشروع الذي يحمل عنوان  -

 . أخرى من الدول األعضاء دول 10ا بالشراكة مع تركي نفذتهالذي " المال

 اإلسالمي التعاونمنظمة  بورصاتمنتدى ( 1

الذي استضافته بورصة  اإلسالميالتعاون منظمة بورصات بتقرير االجتماع الثالث عشر لمنتدى  اللجنة رحبت -138

 والصكوك على أسواق رأس المالشهادة التدريب "بتنظيم ورحبت  ،سطنبولإفي  2019 أيلول/ سبتمبر 26سطنبول في إ

 . 2019 أيلول/ سبتمبر 28-27 يومي" اإلسالمية

 فريقاإلسالمي بشأن جهود التعاون منظمة بورصات قدمته األمانة العامة لمنتدى الذي  بالملخصعلما اللجنة  أحاطت - 139

من أمانة المنتدى  وطلبتاإلسالمي، التعاون منظمة بمشروع تبادل الذهب  لتنفيذالعمل المعنية بالمعادن الثمينة التابعة للمنتدى 

 . اإلسالميالتعاون منظمة  بورصة ذهب وضع اللمسات األخيرة على االستعدادات الالزمة إلنشاء

عدة  تقديم الدعم الفعال لفريق عمل المنتدى المعني بالمعادن الثمينة من خالللالدول األعضاء المهتمة اللجنة  دعت - 140

 . اإلسالميالتعاون منظمة بالذهب بورصة إيجاد النظراء وتعيين جهات تنسيق في بلدانهم لقيادة مشروع  هاأمور من بين

واألطراف األخرى ذات ( بما في ذلك األسهم والسلع والمشتقات والمعادن الثمينة)كذلك كل البورصات  اللجنة دعت -141

والمشاركة في المناقشات  لفريق عمل المنتدى المعني بالمعادن الثمينةتقديم الدعم الفعال لالصلة في الدول األعضاء المهتمة 

 . اإلسالميالتعاون بمنظمة تعمل بصورة جيدة سوق ذهب لوالمساعدة في صياغة نموذج األعمال 

اإلسالمي بالتعاون مع البنك التعاون منظمة بورصات أمانة منتدى بصفتها من بورصة إسطنبول  اللجنة طلبت -142

ومؤشراته الفرعية المحتملة  S&P OIC / COMCEC Shariah 50ي للتنمية مواصلة العمل من أجل الترويج لمؤشر اإلسالم

 . المؤشروتطوير منتجات وخدمات فعالة تستند إلى 

منتدى بورصات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، في تأسيس صندوق تفعيل عمل أمانة جهود ب رحبت -143

 (.S&P OIC/COMCEC Sharia 50 Index( للكومسيك ومنظمة التعاون اإلسالمي )50)ستاندرد أند بورز شريعة مؤشر 

اللجنة أيضا من الدول األعضاء دعم نشاط فريق عمل المنتدى المعني بالمؤشرات، بما في ذلك الترويج  طلبتكما  -144

 وتطوير منتجات وخدمات فعالة تستند إلى المؤشر.ملة، ومؤشراته الفرعيةالمحت S&P OIC / COMCEC Shariah 50لمؤشر 

مانة العامة لمنتدى البورصات لمنظمة التعاون اإلسالمي، الستضافة بعرض بورصة إسطنبول، بصفتها األ رحبت -145

من الدول األعضاء جميعها المشاركة الفعالة في هذا  وطلبتفي إسطنبول،  2020االجتماع الرابع عشر للمنتدى في عام 

 االجتماع.
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 التعاون بين الهيئات التنظيمية ألسواق رأس المال (2

الذي استضافه مجلس أسواق رأس أسواق رأس المال  منظميل الكومسيك بتقرير االجتماع الثامن لمنتدى اللجنة رحبت -146

 . إسطنبولفي  2019 أيلول/ سبتمبر 26الجمهورية التركية بتاريخ المال في 

بناء القدرات  وهي، أسواق رأس المالمنظمي ل الكومسيك بالجهود التي بذلتها فرق العمل التابعة لمنتدى اللجنة رحبت -147

دعم جهود المنتدى من خالل المشاركة لالدول األعضاء كما دعت وتنمية األسواق والتمويل اإلسالمي ومحو األمية المالية، 

 . فرق العمل مهامفي اجتماعاته والمساهمة في إنجاز 

بشأن إنشاء  أسواق رأس المالمنظمي ل الكومسيك باإلحاطة التي قدمتها األمانة العامة لمنتدى أحاطت اللجنة علما -148

اإلسالمي التعاون لدول األعضاء في منظمة بورصة الكومسيك العقارية بين ا / للعقارات اإللكترونية منصة الكومسيك

منصة قانونية وإدارية وفنية إلنشاء  تحضيرات من أمانة المنتدى وضع اللمسات األخيرة على ما يلزم منوطلبت  ،المهتمة

 . بورصة الكومسيك العقارية / للعقارات اإللكترونية الكومسيك

الدول األعضاء المهتمة اللجنة بأهابت رابعة والثالثين للكومسيك، إلى القرار ذي الصلة الصادر عن الدورة ال تشيرإذ  -149

تحديد الهيئات لودعتهم  ،بورصة الكومسيك العقارية / للعقارات اإللكترونية منصة الكومسيكلمشاركة بنشاط في إنشاء ل

 . التنسيق سبل لتعزيزبها المخولة لهم وإبالغ أمانة المنتدى 

أسواق منظمي ل الكومسيك أسواق رأس المال في تركيا كأمانة العامة لمنتدىهيئة بالعرض المقدم من  اللجنة رحبت – 150

من جميع الدول األعضاء المشاركة بنشاط في هذا  وطلبت، 2020الستضافة االجتماع التاسع للمنتدى في عام  رأس المال

 . االجتماع

 والكومسيكمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي ( 3

اإلسالمي والكومسيك الذي استضافه  التعاونببيان االجتماع األول لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة  اللجنةرحبت  -151

 . 2019 أيلول/ سبتمبر 24 - 22فيما بين تركيا  / بودروم مدينة في  للجمهورية التركيةالبنك المركزي 

 -منظمة التعاون اإلسالمي بصفته أمانة منتدى  للجمهورية التركيةأيضا بعرض البنك المركزي  اللجنةرحبت  -152

من جميع الدول وطلبت ، 2020 االجتماع الثاني للمنتدى في عام تهللبنوك المركزية الستضاف OIC-COMCECالكومسيك 

 . األعضاء المشاركة بنشاط في هذا االجتماع

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية  ينظمهالذي ببرامج التدريب وبناء القدرات  اللجنة أشادت -153

وطلبت  ،بين البنوك المركزية والسلطات النقدية للدول األعضاء في جوانب مختلفة من التعاون والتدريب للدول اإلسالمية

ألنشطة للمؤسسات مواصلة تنظيم هذه امركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية من 

 . ذات الصلة في الدول األعضاء

 (12: بند جدول األعمال" )تعزيز النظم الغذائية المستدامة في البلدان اإلسالمية"تبادل اآلراء حول 

زيادة قدرة النظم الغذائية على "جتماع الرابع عشر لمجموعة عمل الزراعة حول بتوصيات سياسات اال اللجنةرحبت  – 154

 9عقد يومي الذي " اإلسالمي في مواجهة األزمات الغذائية في المستقبل التعاونالبلدان األعضاء في منظمة الصمود في 

 . في أنقرة، تركيا 2019 تشرين األول/ أكتوبر 10و

 ((OIC/COMCEC/35-19/D(36)-CCOرمز الوثيقة : المرجع)
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 موضوع جلسة تبادل وجهات النظر التالية

موضوع جلسة تبادل اآلراء هو "  تعزيز ريادة األعمال للتنافس في القطاع السياحي "أن يكون موضوع  اللجنة قررت -155

بالتعاون وفي اجتماعها السادس عشر،  للسياحةمن مجموعة عمل الكومسيك  وطلبت ،في الدورة السادسة والثالثين للكومسيك

 هاحول هذا الموضوع وتقديم ملموسة لتوصيات السياسات تقديم اقتراحات، المعنيةاإلسالمي  التعاونمنظمة  مؤسسات مع

 . إلى الدورة السادسة والثالثين للكومسيك

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

العاصمة التركية أنقرة، في  2020 نيسان/ أبريل 21و 20عقد االجتماع السادس والثالثين للجنة المتابعة يومي  اللجنة قررت -156

 . في إسطنبول، تركيا 2020تشرين الثاني / نوفمبر 26 - 23ما بين وستعقد الدورة السادسة والثالثون للكومسيك في الفترة 

 أخرى مسائلأي 

 أعضاء المكتب والية تجديد( 1

مكتب الكومسيك لتمثيل المناطق  لرئيسنائبا  وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا االتحادية ،دولة الكويتينتخب  -157

اعتبارا من االجتماع السادس مهامهم مقرر لتولي كفريقية، على التوالي، وجمهورية باكستان اإلسالمية العربية واآلسيوية واأل

 : مما يليلجنة المتابعة  تتكوننتيجة لالنتخاب، وك ؛والثالثين للجنة متابعة للكومسيك

 ةـــفـالص  ةــــدولـال

 (دائم)رئيس  : الجمهورية التركية

 (دائم)نائب الرئيس  : دولة فلسطين

 (دائم)نائب الرئيس  : المملكة العربية السعودية

 (يمثل المنطقة العربية) الرئيسنائب  : دولة الكويت

 (يمثل المنطقة اآلسيوية)رئيس النائب  : جمهورية إندويسيا

 (يمثل المنطقة األفريقية)رئيس النائب  : جمهورية نيجيريا االتحادية

 عضو المكتب السابق : دولة قطر

  عضو المكتب السابق : ماليزيا

 عضو المكتب السابق : جمهورية الغابون

 مقرر : جمهورية باكستان اإلسالمية

 

* * * * * * * * * * 

* * * * * * * 

 



 

 

 

 

 

 

 

 رــــــتقـريـ

 الثالثينالدورة الخامسة و

 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

 لمنظمة التعاون اإلسالمي

 (كومسيك)

 (2019نوفمبر/تشرين الثاني  28 - 25)اسطنبول، 
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 األصل: باإلنجليزية

 

 تــقـــريــــر

 والثالثين  الخامسةالدورة 

 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي.  

 (2019نوفمبر/تشرين الثاني  28 - 25)اسطنبول، 

 

والثالثون للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون  الخامسةانعقدت  الجلسة  .1

 في اسطنبول. 2019نوفمبر/تشرين الثاني  28إلى  25اإلسالمي )الكومسيك( في األيام من 

 

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

 جمهورية أفغانستان اإلسالمية -1

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -2

 جمهورية أذربيجان -3

 مملكة البحرين -4

 جمهورية بنغالديش الشعبية -5

 جمهورية بنين -6

 دار السالمبروناي  -7

 بوركينا فاسو -8

 جمهورية الكاميرون -9

 جمهورية تشاد -10

 جمهورية كوت ديفوار -11

 جمهورية جيبوتي -12

 جمهورية مصر العربية -13

 جمهورية الغابون -14

 جمهورية غامبيا -15

 جمهورية غينيا -16
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 جمهورية إندونيسيا -17

 جمهورية إيران اإلسالمية -18

 جمهورية العراق -19

 المملكة األردنية الهاشمية  -20

 جمهورية كازاخستان -21

 دولة الكويت -22

 الجمهورية اللبنانية -23

 ليبيا -24

 ماليزيا -25

 جمهورية مالي -26

 جمهورية موريتانيا اإلسالمية -27

 المملكة المغربية -28

 موزمبيقجمهورية   -29

 جمهورية نيجيريا االتحادية -30

 سلطنة عُمان -31

 جمهورية باكستان اإلسالمية -32

 دولة فلسطين -33

 دولة قطر -34

 المملكة العربية السعودية -35

 جمهورية السنغال -36

 لصومالجمهورية ا -37

 جمهورية السودان -38

 جمهورية سورينام -39

 جمهورية طاجيكستان -40

 الجمهورية التونسية -41

 الجمهورية التركية -42

 جمهورية تركمانستان -43

 جمهورية أوغندا -44
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 دولة اإلمارات العربية المتحدة  -45

 جمهورية أوزبكستان -46

 اليمنجمهورية  -47

والبوسنة والهرسك في وشارك االتحاد الروسي ومملكة تايلند وجمهورية شمال قبرص التركية  .3

 الدورة كمراقبين.

 شاركت صربيا في الدورة بصفة ضيف. .4

وباإلضافة إلى األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب تنسيق الكومسيك، حضرت  .5

 المؤسسات واألجهزة التالية التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي هذه الدورة:

 (COMSTECH) اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتقني -1

 )سيسريك( مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  -2

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  -3

 مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية -4

 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية -5

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية -6

 اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعةالغرفة  -7

 منظمة االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر -8

  منتدى الشباب اإلسالمي للحوار والتعاون -9

 اتحاد مقاولي البلدان اإلسالمية -10

 الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا -11

 (IOFSالمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي ) -12

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

 مجموعة الدول الثماني النامية  -1

 بنك التجارة والتنمية التابع لمنظمة التعاون االقتصادي -2

 مجلس التعاون الخليجي -3

 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  -4

في الدول األعضاء في مجموعة بنك التنمية  (DFIsرابطة مؤسسات تمويل التنمية الوطنية ) -5

 (ADFIMI) (IDBاإلسالمي )

 (1والثالثين للكومسيك في الملحق رقم  الخامسة)ترفق نسخة من قائمة المشاركين في  
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والثالثين للكومسيك قبل الجلسة الوزارية وذلك  الخامسةعُقد اجتماع كبار المسؤولين في الدورة  .7

التركية  سفيرالجمهوريةبرئاسة سعادة صالح موتلو شان،  2019نوفمبر/تشرين الثاني  26و 25يومي 

لدى منظمة التعاون اإلسالمي. تداول المسؤولون خالل االجتماع بنود جدول األعمال، كما قاموا بإعداد 

 مشروعات القرارات لتنظر فيها الجلسة الوزارية.

 

 الجلسة االفتتاحية

 

برئاسة   2019نوفمبر/تشرين الثاني  27والثالثين للكومسيك في  الخامسةأُقيم حفل افتتاح الدورة  .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

بالذكرى  فخامة الرئيس واحتفى. واإلنسانية بأسرهاالجلسة مثمرة لكافة الدول األعضاء والعالم اإلسالمي 

واالقتصادي السنوية الخمسين لتأسيس منظمة التعاون اإلسالمي التي تسعى زيادة التعاون السياسي 

  تضامن بين الدول اإلسالمية.والتجاري والثقافي وال

عبر فخامة الرئيس أردوغان أننا بصفتنا مجتمعاً دولياً فإننا نفقد تدريجياً القدرة على إنتاج حلول  .10

 دائماً لمشكالت كاإلرهاب والجوع والبؤس واالضطراب اإلقليمي والهجرة القسرية والتغير المناخي.

على أن النظام الدولي القائم الذي شكلته الظروف مة الرئيس أردوغان خطابه بتأكيد واستكمل فخا  .11

  االستثنائية لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية يفتقد إلى القدرة على تحقيق العدالة والنظام المنشودين.

العالم أكد فخامة الرئيس أردوغان أن تركيا ستستمر بجهودها لتحقيق حلول عادلة لمشكالت  .12

اإلسالمي باتباع نهج ريادي وإنساني في السياسة الخارجية. ومشدداً على أهمية ضمان السالم والعدالة في 

العالم اإلسالمي، فإن فخامة الرئيس أردوغان أشار إلى أنه ينبغي للعالم اإلسالمي أال يفسح المجال 

 لالضطراب الداخلي في منطقتنا، وأن يطور قدرته على حل مشاكلنا.

ركز فخامة الرئيس أردوغان على أهمية أن تقوم الدول المعنية بتحديث قائمة تنازالتها وإتمام  .13

اإلجراءات األخرى لتنفيذ نظام التفضيل التجاري بين الدول اإلسالمية، وهو أهم مشاريع الكومسيك لتقوية 

 التعاون االقتصادي والتجاري. 

، أشار فخامة الرئيس أردوغان إلى أننا ة المتسارعةاآلثار السلبية للتغيرات البيئي وفي مواجهة  .14

 بصفتنا دوالً أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فإننا أكثر الدول تأثراً باألزمات الغذائية.

وفي هذا اإلطار شدد فخامة الرئيس أردوغان على أهمية جلسة تبادل اآلراء في هذا العام حول  .15

 دامة في الدول اإلسالمية".موضوع "تعزيز األنظمة الغذائية المست
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(، TPS-OICفخامة الرئيس أهمية بعض مشاريع الكومسيك مثل نظام األفضلية التجارية ) ذكركما  .16

ومركز التحكيم التابع ، S&P/OIC COMCEC 50 Shariahومؤشر وبورصات الذهب، والتبادل العقاري، 

 إجراءات تشغيل تلكلحاجة  إلى  تسريع شدّد فخامة الرئيس أردوغان على اولمنظمة التعاون اإلسالمي.  

 شؤون الكومسيك.لللتنسيق الوطني  عليالجنة  وأشار إلى أن تركيا أسست المشاريع

كما ذكر فخامة الرئيس أردوغان أن نظام متابعة سياسات الكومسيك، والذي ُصّمم لمتابعة تنفيذ  .17

سيك، سيكون أكثر إنتاجية بوجود توصيات السياسة التي تبنتها االجتماعات اللجنة الوزراية للكوم

 المساهمات القيمة للدول األعضاء.

كل هذه الجهود الرامية  تحقيق وفي ختام كلمته، أعرب فخامة الرئيس أردوغان عن أمله في أن .18

من شأنه أن يقوي في منظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك،  تعزيز التعاون بين الدول األعضاء إلى 

 .اإلسالمية شقيقة وزيادة ازدهار األمةبين الدول ال التعاون

وهنأ فخامة الرئيس أردوغان المملكة العربية السعودية لتوليها رئاسة قمة منظمة التعاون  .19

وأشار إلى أن التعاون  ، 2021-2019اإلسالمي والتي ستغطي فترة القمة الرابعة عشرة بين عامي 

 سيتطور أكثر.السياسي واالقتصادي والتجاري بين الدول اإلسالمية 

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

وفي أعقاب الكلمة االفتتاحية التي ألقاها فخامة الرئيس أردوغان، قدّم األمين العام لمنظمة التعاون  .20

 . اإلسالمي كلمته في الجلسة االفتتاحية

، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي بالشكر إلى حكومة وتقدم سعادة الدكتور يوسف العثيمين .21

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

أهمية التعاون في مجاالت التجارة البينية بين دول  . وأشار سعادة الدكتور يوسف العثيمين إلىالمهمة

تعاون اإلسالمي، والغذاء الحالل، والسياحة اإلسالمية. وفي هذا الصدد أشار إلى أن تنفيذ خارطة منظمة ال

الطريق االستراتيجية لتطوير السياحة اإلسالمية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي سيعطي 

الدكتور يوسف العثيمين على  زخماً إضافياً لتطوير السياحة اإلسالمية في الدول األعضاء. كما أثنى سعادة

كل الدول األعضاء التي استمرت في دعم فعاليات منظمة التعاون اإلسالمي بما في ذلك المشاركة في 

مختلف مشاريعها واستضافة فعالياتها المختلفة والتوقيع على االتفاقيات االقتصادية لمنظمة التعاون 

  اإلسالمي والمصادقة عليها.

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

خطاباتهم خالل الجلسة االفتتاحية. وثّمنوا  وطاجكستانالغابون و قطر وقدم رؤساء وفود كل من .22

ن المقدم على مدى سنوات من جانب الحكومة التركية ألنشطة الكومسيك، وتقدموا بالشكر م القويالدعم 
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فخامة الرئيس أردوغان على قيادته الحكيمة وتوجيهاته الداعمة لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين 

وأكد رئيس وفد دولة قطر على عدم إحراز تقدم في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

تي تتخذها العديد من الدول، اجتماعات منظمة التجارة العالمية نظراً إلى العديد من المحاذير الحمائية ال

وأكد رئيس وفد دولة وأكد على ضرورة زيادة االستثمارات البينية بين دول منظمة التعاون اإلسالمي. 

الغابون على وفرة األراضي الصالحة للزراعة في إفريقيا، وعلى الفرص االستثمارية في الثروة السمكية 

يس وفد دولة طاجيكستان على أهمية إزالة الحواجز التجارية وقطاع األخشاب في البلدان اإلفريقية. وأكد رئ

 واالستثمارية إضافة إلى االستثمار في قطاع الصيرفة اإلسالمية واالقتصاد الرقمي اإلسالمي. 

كما قدم سعادة الدكتور بندر م. ح. حجار، رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، كلمة خالل  .23

 المتواصلحفل االفتتاح. وأعرب سعادة الدكتور حجار عن شكره وتقديره للدول األعضاء على دعمها 

نظمة التعاون أشار الدكتور حجار إلى أن الدول األعضاء في مألنشطة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.  و

% من اإلنتاج العالمي للحبوب، 15اإلسالمي تمثل قرابة ثلث األراضي الزراعية في العالم وتنتج نحو 

وقطاعات المحاصيل الحقلية، والثروة الحيوانية، بما في ذلك الثروة السمكية. وشدد الدكتور حجار على 

في التصنيع ووضع األولويات االستثمارية الحاجة إلى زيادة اإلنتاج الزراعي وإنشاء سالسل قيمة مضافة 

في البنية التحتية الريفية والتسويقية، وذلك لتحسين األداء السوقي لتقليل الهدر والخسائر في ما بعد عملية 

  الحصاد، مع تقديم الدعم لألبحاث الزراعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

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

كما تحدّث في حفل االفتتاح السيد رفعت حصار شيكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات  .24

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

كز السيد حصار شيكلي ركز على دور التجارة مصدراً التضامن والتعاون بين الدول اإلسالمية. ور أهمية

كما أكد على أهمية تنفيذ نظام التفضيل التجاري بين دول   للسالم بين دول منظمة التعاون اإلسالمي.

منظمة التعاون اإلسالمي في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى تسهيل إجراءات إصدارات تأشيرات السفر 

حصار شيكلي أوغلو على أن مركز التحكيم لمنظمة التعاون اإلسالمي كما ذكر السيد  لرجال األعمال.

 سيعزز التجارة البينية في ما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

عقد بعد ذلك احتفال توقيع، حيث ُوقّعت اتفاقية مركز التحكيم لمنظمة التعاون اإلسالمي بين كل  .25

. وذُكر أن (ICCIAة والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة )من وزارة التجارة للجمهورية التركي

 متر مربع في مدينة إسطنبول.  1500اإلدارة الرئيسية ستكون في مكتب مساحته 

 في أعقاب حفل االفتتاح، استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رؤساء الوفود. .26
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 جلسة العمل الوزارية

نوفمبر/ تشرين الثاني  27انعقدت جلسة العمل الوزارية للدورة الرابعة والثالثين للكومسيك في   .27

 برئاسة معالي السيد فؤاد أوقطاي نائب رئيس الجمهورية التركية. 2019

 والثالثين للكومسيك.  الخامسةواعتمدت الجلسة جدول أعمال الدورة  .28

السفير صالح موتلو شان، الممثل الدائم للجمهورية وبعد اعتماد جدول األعمال، أطلع سعادة  .29

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

، والذي ناقشه اجتماع « تعزيز األنظمة الغذائية المستدامة في الدول اإلسالمية»المتعلقة بالسياسات حول 

 اً لرفعه إلى الجلسة الوزارية لدراسته.  كبار المسؤولين تمهيد

وألقى السيد دانييل ج. غوستافسون، نائب المدير العام للفاو، كلمة رئيسية عن مختلف جوانب  .30

األنظمة الغذائية المستدامة. وأكد السيد غوستافسون على أهمية دور مختلف أصحاب المصالح، وتثقيف 

على المستوى الوطني ، مشيراً إلى العديد من األمثلة من المستهلكين، والتعاون بين مختلف المؤسسات 

 بنغالدش، واألردن، والمغرب في التعامل مع األبعاد المعقدة للسياسات الغذائية.

وبعد خطاب السيد دانييل ج. غوستافسون عقدت جلسة تبادل اآلراء للقمة الخامسة والثالثين  .31

 لمستدامة في الدول اإلسالمية".للكومسيك تحت عنوان: "تعزيز األنظمة الغذائية ا

وبعد ذلك قدم الوزراء ورؤساء وفود الدول األعضاء عروضهم التوضيحية حول تجارب بالدهم  .32

 . بالدهم حيال األنظمة الغذائية المستدامةفيما يخص جهود 

 فعاليات جانبية / جلسات خاصة

كحدث  2019شرين الثاني نوفمبر / ت 24في  يةوالثالثون للجنة الدور الخامسانعقد االجتماع  .33

 جانبي بمشاركة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة. 

 (يةوالثالثين للجنة الدور الخامسالمرفق نسخة عن تقرير االجتماع  5)يضم الملحق  

 26آلية تمويل مشاريع الكومسيك: تجارب مالكي المشاريع" في »انعقدت الفعالية الجانبية حول  .34

. وخالل هذا الحدث، قدّم أصحاب المشاريع الناجحة الممولة في إطار الدعوة 2019نوفمبر / تشرين الثاني 

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

نوفمبر /  26يك" في انقعدت الفعالية الجانبية حول: "إطالق نظام متابعة السياسات في الكومس .35

. وقد عُرض على المشاركين خالل هذه الفعالية نظام متابعة السياسات المؤسس 2019تشرين الثاني 

 مؤخراً.

األنظمة الغذائية المستدامة في العالم اإلسالمي: الديناميات »حول األولى أقيمت الجلسة الخاصة  .36

هامي ألباس، من قسم وأدار الجلسة البروفسور . 2019نوفمبر /تشرين الثاني  28يوم «  والعوائق الحالية
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الهندسة الغذائية في جامعة الشرق األوسط التقنية. وكان المتحدثون في هذه الجلسة الخاصة هم: السيد 

جيمي موريسون، رئيس البرنامج االستراتيجي في الفاو، والدكتور بشير جاما، اختصاصي في إدارة األمن 

بنية التحتية الزراعية في البنك اإلسالمي للتنمية، والسيد تورغوت آغريناسلي الغذائي العالمي في قسم ال

  (.PANKOBIRLIKغول مدير مشروع االستثمار في اتحاد منتجي الشوندر السكري التعاوني )

تبني استراتيجيات تقليل اآلثار السلبية للتغير المناخي على  »حول  الثانية انعقدت الجلسة الخاصة .37

. أدار الجلسة 2019نوفمبر/تشرين الثاني  28يوم «  الغذائية المستدامة في العالم اإلسالمياألنظمة 

بروفسور غوكهان أوزرتان، رئيس قسم االقتصاد في جامعة البوسفور، وكان المتحدثون في هذه الجلسة ال

والبروفسور الخاصة هم: السيد أشرف حمودة، رئيس مكتب برنامج الغذاء العالمي في األمم المتحدة، 

الدكتور م. ليفينت كورناز، من مركز دراسات السياسات والتغير المناخي في جامعة البوسفور، والسيدة 

  بيجوم موتوش، المدير العام في مجموعة يلديز القابضة.

 28يوم « تقوية حوكمة األمن الغذائي في العالم اإلسالمي »حول  الثالثة انعقدت الجلسة الخاصة .38

البروفسور سردار سايان، عميد المدرسة العليا للعلوم .  وأدار الجلسة السيد 2019ين الثاني نوفمبر / تشر

جامعة توب لالقتصاد والتكنولوجيا، وكان المتحدثون في هذه الجلسة هم: السيد دانييل ج. االجتماعية في 

ذي لمجلس الحبوب غوستافسون، نائب المدير العام للفاو، والسيد أحمد غولدال، رئيس المجلس التنفي

(، والسيدة جانيت ك. نغومبالو، منسق البرنامج اإلقليمي لمجلس الحبوب في شرق إفريقيا TMOالتركي )

(EAGC.)  

االستجابة الطارئة الغذاء والزراعة في أوقات األزمات: »حول الرابعة أقيمت الجلسة الخاصة  .39

إيفان فورسن، رئيس .  أدار الجلسة السيد 2019نوفمبر/ تشرين الثاني  28يوم «  للمنظمات غير الحكومية

التابع لبرنامج الغذاء العالمي في األمم المتحدة.  قسم خدمات المتابعة والتقييم واألبحاث في األمن الغذائي

وكان المتحدثون في هذه الجلسة الخاصة هم: الدكتور راجالي مهراجان قسم الهندسة البيئية والمدنية في 

في منظمة ية، والسيد محمد عبد السالم مدير برنامج في برنامج إدارة األزمات اإلنسانية معهد طوكيو للتقن

  براك، والسيد نيازي أوزغور يوجيه، عضو المجلس التنفيذي لهيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية.

ة الفرص االستثمارية والتمويلية اإلبداعية لألنظمة الغذائي»حول الخامسة أقيمت الجلسة الخاصة  .40

األستاذ المشارك رمزي يلماز من قسم .  أدار الجلسة 2019نوفمبر / تشرين الثاني  28يوم « المستدامة

الهندسة الغذائية في جامعة حاجي تيبيه، وكان المتحدثون في هذه الجلسة الخاصة هم: سعادة السيد هاني 

(، والسيدة عائشة ITFCالتجارة ) سالم سنبل الرئيس التنفيذي لمجموعة المؤسسة اإلسالمية الدولية لتنمية

(، والسيد عبد الكريم سما، الخبير TIGEMآيشن إيشكجي، المدير العام للمديرية العامة للمشاريع الزراعية )

 (.IFADاالقتصادي في قسم الشرق األدنى وشمال إفريقيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )
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دور التحكيم في تعزيز التجارة واالستثمار في العالم » حولالسادسة أقيمت الجلسة الخاصة  .41

وكان المتحدث الرئيسي في الجلسة هو سعادة رفعت  .2019نوفمبر / تشرين الثاني  28يوم « اإلسالمي

حصار شيكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، وأدار الجلسة سعادة السيد يوسف حسن 

اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة. وكان المتحدثون في هذه الجلسة  خالوي، األمين العام للغرفة

الخاصة هم: البروفسور ضياء إكنجي رئيس مركز التحكيم في إسطنبول، تركيا، والبروفسور خوار 

قريشي، المستشار الملكي، من غرف سيرلي كورت، والسيد محمد جالل سافاش، كبير المدراء القانونيين، 

 ار التركية للطاقة. في مؤسسة سوج

. وأدار الجلسة 2019نوفمبر / تشرين الثاني  28انقعد مؤتمر األنظمة الغذائية المستدامة في  .42

البروفسور الدكتور سردار سايان. وكان متحدثو المنتدى هم: السيد جيمي موريسون، والبروفسور الدكتور 

 ا.غوكهان أوزرتان، والسيد إيفان فورسن، والسيد عبد الكريم سم

وكانت إحدى الفعاليات الجانبية للمؤتمر الخامس والثالثين للكومسيك هي انعقاد معرض تمويل  .43

 .2019نوفمبر / تشرين الثاني  28-25مشاريع الكومسيك بين 

 

 الجلسة الختامية:

 2019نوفمبر/ تشرين الثاني  28والثالثين للكومسيك في  الخامسةانعقدت الجلسة الختامية للدورة   .44

 برئاسة معالي السيد فؤاد أوقطاي نائب رئيس الجمهورية التركية.

لخص السيد بالل خان باشا، القنصل العام لقنصلية الباكستان، مقرر اجتماع كبار المسؤولين، النقاط  .45

 الواردة في القرارات.  

 OIC/COMCEC/35-19/RESالقرار وتبّنت الجلسة  .46

، كلمة سعادة الدكتور يوسف بن أحمد سسينيوموالسيد أحمد  قرأ سعادة مساعد األمين العام .47

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

 والثالثين للكومسيك وهنأ المشاركين على ختام الدورة الناجح. الخامسةتركيا على استضافتها الدورة 

، كلمة جمهورية نيجيريا االتحاديةفي الدولة للشؤون الخارجيةوزير السيد زبيرو دادا ة وقدّم سعاد .48

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

فيما بين دول وأكد سعادته على أهمية تعزيز التجارة واالستثمار البينيين  والثالثين للكومسيك. الخامسة

 منظمة التعاون اإلسالمي إضافة إلى تحقيق مشاركة فعالة للقطاع الخاص في جهود التعاون.

، إيا تي دجاني سفير جمهورية الكاميرون إلى منظمة دول التعاون اإلسالمي السيد سعادة ألقىكما  .49

 الخامسة والثالثين للكومسيك.شكر فيها حكومة الجمهورية التركية على الترتيبات الناجحة للقمة كلمة 
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وشدد وقدم معالي السيد فؤاد أوقطاي نائب رئيس الجمهورية التركية، كلمة ختامية في الجلسة.   .50

فيها على أهمية األنظمة الغذائية المستدامة وخصوصاً بالنسبة للعالم اإلسالمي. وشدد على أنه مع زيادة 

ي ضمن حدود بيئية آمنة يعدّ واحداً من أكبر المخاوف عدد سكان العالم فإن تقديم الغذاء الصحي المغذ

العالمية. وقال إن مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي لديها عجز تجاري واضح في التجارة الغذائية 

والزراعية، على أن أكثر من ربع األراضي الزراعية تقع في العالم تقع في الدول األعضاء في منظمة 

  التعاون اإلسالمي.

% في حجم التجارة البينية بين الدول 25أهمية تحقيق نسبة  الي السيد أوقطاي علىوشدد مع .51

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وتطرق بعد ذلك إلى أهمية نظام التفضيل التجاري بين الدول 

( لتحقيق النسبة المذكورة أعاله. وعبر عن أمله في TPS-OICاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )

شغيل هذا النظام قريباً. كما أنه شدد على تأسيس مركز التحكيم لمنظمة التعاون اإلسالمي يعدّ سابقة ت

   مشجعة لجهودنا األخرى في مجاالت التعاون المختلفة.

وأكد سعادة السيد أوقطاي على أن مجموعة توصيات السياسة التي تبناها الوزراء حيال "تعزيز  .52

الدول اإلسالمية" ستنير الطريق أمام الدول األعضاء في سعيها لتحقيق التوازن أنظمة الغذاء المستدامة في 

بين الغذاء والطلب مع تحسينها لألنظمة الغذائية المستدامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي.

ضاء في واختتم معالي السيد فؤاد أوقطاي كلمته بالتأكيد على أهمية المشاركة الفعالة للدول األع .53

 مختلف برامج ومشاريع التعاون التي تجري تحت مظلة الكومسيك. 

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

والثالثين متوفّرة على موقع الكومسيك  الخامسةجميع الوثائق المقدّمة لجلسة الكومسيك  .54

www.comcec.org)). 
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 األصل : باألنجليزية

 قائمة المشاركين

 والثالثين للكومسيك خامسةفي الدورة ال
 (2019 نوفمبر/تشرين الثاني 28-25)اسطنبول، 

 
 

 

A. MEMBER COUNTRIES OF THE OIC 
 

ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN 

-  Mr. RIAZ SEDIQI 

   Acting Director, Ministry of Economy 

-       Mr. ASADULLAH HAMDARD 
       Deputy Director General for Economic Cooperation, Ministry of Foreign Affairs 

 

PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA 

- Mr. ALILI DJAMEL 

Director, Ministry of Tourism 

- Mr. TAREK ALLOUNE 

Assistant Director, Ministry of Trade 

- Mr. KHIATI MED 

Responsible for Studies and Synthesis, Ministry of Agriculture 
 

REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

- Mr. SAHIB MAMMADOV 

Deputy Minister, Ministry of Economy 

- Mr. NAMIG SHALBUZOV 

Deputy Director 

- Mr. IRADA HÜSEYNLİ 

Member, Food Safety 

Agency 
 

KINGDOM OF BAHRAIN 

- H.E. ESSAM BIN ABDULLAH KHALAF 

Minister, Ministry of Works, Municipalities Affairs and Urban Planning 

- Dr. IBRAHIM YUSUF AHMED 

Director, Ministry of Works, Municipalities Affairs and Urban Planning 

- Mr. HUSSEIN JAWAD AL LAITH 

Director, Ministry of Works, Municipalities Affairs and Urban Planning 

- Mr. MOHAMED SALAH ASHIER 

Director, Ministry of Works, Municipalities Affairs and Urban Planning 

- Mr. FAROOQ RASHAD AL SHAIKIH 

Counsellor, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. AHMED ALI YUSUF ARRAD 

Counsellor, Embassy of the Kingdom of Bahrain in Ankara 

- Mr. YAQOOB MOHAMED AL ABDULLA 
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Attache, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. YOUSIF MOHAMED AL MOATAZ 

PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH 

- Dr. MD JAFAR UDDIN 

Secretary, Ministry of Commerce 

- Mr. ABUBAKAR SIDDIQUE 

Additional Secretary, Ministry of Agriculture 

- Mr. A.H.M. SHAFIQUZZAMAN 

Joint Secretary, Ministry of Commerce 

- Mr. PRANAB KUMAR GHOSH 

Senior Assistant Secretary, Ministry of Commerce 

- Mr. SHEIKH MAREFAT ISLAM 

Assistant Secretary, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. BIDOSH CHANDRA BARMAN 

Consul, Consulate General of Bangladesh in Istanbul 
 

REPUBLIC OF BENIN 

- H.E. ALIMATOU ASSOUMAN 

Minister, Ministry of Industry and Trade 

- H.E. Amb. ISSIRADJOU I. GOMINA 

Ambassador, Embassy of Benin in Ankara 

- Mr. HYACINTHE M. MONTCHO 

Poverty Alleviation Focal Point 

- Mr. RENE AKOWANOU 

Trade Focal Point 

- Mr. ROGER GHAHO 

COMCEC Focal Point, Embassy of Benin in Ankara 
 

BRUNEI DARUSSALAM 

- Dr. MAY FAEZAH HAJI AHMAD ARIFFIN 

Permanent Secretary, Ministry of Finance and Economy 

- Ms. SHARIFAH AMALINA MURAD 

First Secretary, Ministry of Finance and Economy 

- Ms. NURUSSAADAH MUHARRAM 

Acting Director, Ministry of Finance and Economy 

BURKINA FASO 

- H.E. Amb. BRAHIMA SERE 

Ambassador, Embassy of Burkina Faso in Ankara 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 

- H.E. Amb. Dr. IYA TIDJANI 

Ambassador, Embassy of Cameroon in Riyadh 

- Mr. BOUBA AOUSSINE 

Technical Advisor, Ministry of Trade 

- Mr. AYOUBA DAMBA 



  OIC/COMCEC/35-19/REP ( لـ1المرفق )

55 

 

Chief of Service, Ministry of Economy 

- Ms. OUMIA PABA SALE 

Chief of Service, Ministry of External Relations 

- Mr. ANGWAFO FRU 

Chief of Service, Ministry of Finance 
 

REPUBLIC OF CHAD 

- H.E. ACHTA DJIBRINE SY 

Minister, Ministry of Trade, Industry and Private Sector Promotion 

- H.E. MADJIDIAN PADJA RUTH 

Minister, Ministry of Agriculture 

- Mr. BAKHIT HAYAR DIGAI 

Deputy Director, Ministry of Trade, Industry and Private Sector Promotion 

- Mr. BATEDJIM NOUDJALBAYE 

Technical Counsellor, Ministry of Agriculture 

 

REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE 

- Dr. N'GUETTIA RENE YAO 

Deputy Minister , Ministry of Agriculture and Rural Development 

- H.E. Amb. YACOUBA ATTA 

Ambassador, Embassy of Cote D'ivoire 

- Mr. ADINGRA PRINCE FLORENT MENZAN 

First Counsellor, Embassy of Cote D'ivoire Ankara 

- Mr. PIERRE FRANCIS BOLOU 

First Secretary, Embassy of Cote D'Ivore in Ankara 

- Mr. DRISSA TRAORE 

Assistant to the Director General, Ministry of Agriculture and Rural Development 
 

REPUBLIC OF DJIBOUTI 

- H.E. HASSAN HOUMED IBRAHIM 

Minister, Ministry of Trade 

- Ms. OULOUFA ISMAIL ABDO 

Director, ODEPIC 

- H.E. Amb. DYA EDDINE SAID BAMAHRAMA 

Ambassador, OIC Representative in Saudi Arabia, Embassy of Djibouti in Riyadh 

- Mr. ABOUBAKER HACHIM GUELLEH 

Counsellor, Embassy of Djibouti in Ankara 
 

ARAB REPUBLIC OF EGYPT 

- H.E. TAREK KHALİL 

Consul General, Consulate General of the Arab Republic of Egypt in Istanbul 

 

- Mr. BASSEM ABDELHADI 

Consul, Consulate General of the Arab Republic of Egypt in Istanbul 

- Mr. HAYTHAM ABDELGHANY 

Commercial Consul, Consulate General of the Arab Republic of Egypt in İstanbul 
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REPUBLIC OF GABON 

- H.E. BIENDI MAGANDA MOUSSAVOU 

Minister, Ministry of Agriculture 

- H.E. Amb. JEAN BERNARD AVOUMA 

Ambassador, The Embassy of Gabon in Ankara 

- Mr. AUBIERGE MOUSSAVOU IGOUWE ABDOULAYE 

General Secretary, Ministry of Agriculture 

- Mr. ALIA MAHEVA BONGO ONDIMBA 

General Director, Ministry of Agriculture 

- Mr. HORPY CHANCIA OBONE ASSOUMOU 

General Director, Ministry of Agriculture 

REPUBLIC OF GAMBIA 

- H.E. LAMIN JOBE 

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

- H.E. Amb. LANDING KINTEH 

Ambassador, Embassy of Gambia in Ankara 

- Mr. FABBA JAMMEH 

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

- Mr. SARIYANG KEBBA M. JOBARTEH 

Agriculture Focal Point, Ministry of Agriculture 

- Ms. JULDEH CEESAY 

Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance and Economic Affairs 

- Mr. SULEYMAN GAYE 

Transport and Communications Focal point, Ministry of Transport, Works and Infrastructure 

- Mr. ALAGIE LAYE 

Acting Senior Manager, Ministry of Tourism 

- Mr. FATOU JAMMEH TOURAY 

Permanent Secretary, Ministry of Agriculture 

- Mr. FATOUMATTA BARRY 

Senior Fiscal Officer, Ministry of Finance and Economic Affairs 

- Mr. KAWSU DARRI 

Principal Assistant Secretary, Ministry of Agriculture 

- Mr. SERING MODOU NJIE 

Deputy Head of Mission, Embassy of Gambia in Ankara 
 

REPUBLIC OF GUINEA 

- Ms. AMINATA KOUROUMA 

Secretary General, Ministry of Commerce 

 

- H.E. Amb. MAHMOUD NABANIOU CHERIF 

Ambassador, Guinea Embassy in Riyadh 

- Mr. MAMADOUBA KANFORY BANGOURA 

Counsellor, Guinea Embassy in Riyadh 

- Mr. BINTA TELIVEL DIALLO 

Counsellor, Embassy of the Republic of Guinea 
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REPUBLIC OF INDONESIA 

- Mr. RIZAL EDWIN MANANSANG 

Assistant Deputy Minister, Ministry of Economic Affairs 

- Mr. RADEN HIKMAT MOELJAWAN 

Minister Counsellor, Embassy of Indonesia in Ankara 

- Mr. FLORENTINUS KRISTIARTONO 

Deputy Director, National Development Planning Agency 

- Mr. YUNUS GASTANTO 

Deputy Director, National Development Planning Agency 

- Mr. ARIF ANWAR 

Head of Planning and Cooperation Division, Ministry of Transportation 

- Ms. INTAN NOVIANINGSIH 

Head of Planning and Cooperation Sub Division, Ministry of Transportation 

- Mr. MUHAMAD SAHRUL MURAJJAB 

First Secretary, Indonesian Embassy in Riyadh 

- Mr. MOHAMAD ZAENI TASRIPIN 

Expert, Ministry of Agriculture 

- Mr. RICHARD OKTORISON 

Political Officer, Embassy of Indonesia in Ankara 

 REPUBLIC OF IRAN 

- Dr. MOHAMMAD KHALEDI 

Director General, Ministry of Jihad Agriculture 

- Ms. ZOHREH BAHREHBAR 

Deputy Director General, Ministry of Economic Affairs and Finance 

- Mr. KEYVAN ZADEH 

Consultant, Consulate General of Iran in İstanbul 
 

REPUBLIC OF IRAQ 

- H.E. MOHAMMED HASHIM ABDULMAGED 

Minister, Ministry of Trade 

- Mr. ADEL KHUDHAIR ALMASOODI 

Director General, Ministry of Trade 

- Mr. THARWAT AKRAM SALMAN 

Commercial Attache, Embassy of Iraq in Ankara 

- Mr. MUSAAB ADNAN ALJANABI 

Minister's Secretary, Ministry of Trade 

HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN 

- H.E. TAREQ MOHAMMAD HAMMOURI 

Minister, Ministry of Industry, Trade and Supply 

- Mr. NABEEL AL TEL 

Deputy Director, Ministry of Industry, Trade and Supply 

- Mr. ABDULRAHEEM MAHMOUD AL HYARI 

Economic Researcher, Ministry of Industry, Trade and Supply 
 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
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- Dr. NURBER DAIRBEKOV 

Vice Minister, Ministry of Agriculture 

 

THE STATE OF KUWAIT 

- Mr. NABIL ALABDULJALIL 

Assistant Undersecretary for Economic Affairs, Ministry of Finance 

- H.E. Amb. GHASSAN ALZAWAWI 

Ambassador, Embassy of the State of Kuwait in Ankara 

- Mr. SAAD ALRASHIDI 

Acting Director of International Economic Cooperation Department, Ministry of Finance 

- Mr. MESAID ALKULAIB 

Counsellor, Consulate General of Kuwait in İstanbul 

- Mr. ABDULLAH ALHERZ 

Supervisor of Exhibitions, Ministry of Commerce and Industry 

- Mr. ALI ALSAIHAN 

Second Secretary, Embassy of the State of Kuwait in Ankara 

- Ms. FATMA ABDUL RAHMAN ALI 

Economic First Analyst, Ministry of Finance 
 

REPUBLIC OF LEBANON 

- Mr. GHASSAN MOALLEM 

Ambassador, Embassy of Lebanon in Ankara 
 

LIBYA 

- H.E. ALI A.S. ALISAWI 

Minister, Ministry of Economy and Industry 

- H.E. TAHER JEHAIMI 

Minister, Ministry of Planning 

- H.E. Amb. ABDURAZZAQ MUKHTAR ABDULQADER 

Ambassador, Embassy of Libya in Ankara 

- Mr. KARIM ELRAMLI 

Assistant of Minister, Ministry of Planning 

- Mr. ESAM SALIM ALMALHOUF 

Economy Expert, Ministry of Economy and Industry 

 

 

MALAYSIA 

- Mr. DATO LOKMAN HAKIM ALI 

Secretary General, Ministry of International Trade and Industry 

- Mr. MOHD FAIZAL HARUN 

Undersecretary, Ministry of Agriculture 

- Ms. ROSMIZAH MAT JUSOH 

Directo, Malaysia External Trade Development Corporation 

- Mr. TAPSIR SERIN 

Director, Malaysian Agricultural Research and Development Institute 

- Mr. MOHD NAZRIQ LAMIEN 

Senior Assistant Director, Ministry of International Trade and Industry 
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- Mr. AMMAR FAHMI SENAN 

Special Officer to the Secretary, Ministry of International Trade and Industry 

REPUBLIC OF MALI 

- H.E. KASSOUM DENOM 

Minister Commissioner for Food Security of Mali 

- Mr. MARY DIALLO 

Head of Department, Ministry of Agriculture 

- Ms. DOUSSOU DJIRE 

Chief of Service, Ministry of Agriculture 
 

ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA 

- H.E. MOHAMED MAHMOUD BOUASSRIYA 

Minister, Minister of Food Security 

- H.E. Amb. SID AHMED EL BEKAYE HAMADI 

Ambassador, Embassy of Mauritania in Ankara 
 

KINGDOM OF MOROCCO 

- H.E. MOULAY HAFID EL ALAMY 

Minister, Ministry of Industry, Trade and Green and Digital Economy 

- Mr. ABDELOUAHED RAHAL 

General Director, Ministry of Industry, Trade and Green and Digital Economy 

- Mr. RYAD MEZZOUR 

Head of Cabinet, Ministry of Industry, Trade, Green and Digital Economy 

- Mr. MY ISMAIL TAQUI 

Head of Division, Ministry of Industry, Trade and Green and Digital Economy 

 

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE 

- H.E. HIGINO FRANCISCO DE MARRULE 

Minister, Ministry of Agriculture and Food Security 

- Mr. PEDRO DANIEL DZUCULE 

Country Director, Agriculture and Silviculture 

- Ms. GUILHERMINA SALVADOR RAFAEL MATIQUITE 

National Extension Director, Ministry of Agriculture and Food Security 
 

FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 

- H.E. ZUBAIRU DADA 

Minister, Ministry of State for Foreign Affairs 

- Mr. NASIR MUAZU ADAMU 

Director, Ministry of Agriculture 

- Ms. USMAN HAJARA 

Assistant Director, Ministry of Industry and Trade 

- Mr. ZAYYAD HABU ABDUSSALAM 

Assistant Director, Ministry of Foreign Affairs 

- Ms. BUKOLA OTOLORIN EJIWALE 

Counsellor, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. ALIYU MAHMUD 
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Senior Counsellor, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. KARIMA IBRAHIM BABANGIDA 

- H.E. Amb. ILIYASU AUDU PARADALGA Ambassador, Embassy of Nigeria in Ankara 

 

SULTANATE OF OMAN 

- H.E. TALAL SULAIMAN AL RAHBI 

Deputy Secretary General of Supreme Council for Planning, The Supreme Council for Planning 

- Mr. EMAD TALIB AL AJMI 

Director of the Department of Arab and International Organizations, The Supreme Council for 

Planning 

- Mr. DHIYAB HAMED AL MAAMARI 

Specialist Economic Agreements, The Supreme Council for Planning 

- Mr. RABE’A MUBARAK AL KHALILI 

Coordinator, The Supreme Council for 

Planning 
 

ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN 

- Mr. BILAL KHAN PASHA 

Consul General, Consulate General 

- Mr. TUNA ÇAKAR 

Trade Development Officer, Consulate General of Pakistan 

- Mr. SALEEM KHAN 

Consul, Consulate General of Pakistan 
 

THE STATE OF PALESTINE 

- H.E. KHALED AL-OSAILY 

Minister, Ministry of National Economy 

- Dr. FAED MUSTAFA 

Ambassador, Embassy of Palestine in Ankara 

- Mr. RAFAT RAYYAN 

General Manager, Ministry of National Economy 

 

- Ms. RANA ABUSIBAA 

Undersecretary of Economy, Embassy of Palestine in Ankara 

- Mr. HANAA ABURAMADAN 

Consul General, Consulate General of Palestine in Istanbul 
 

STATE OF QATAR 

- H.E. ALI BIN AHMED AL KUWARI 

Minister, Ministry of Commerce and Industry 

- Mr. MANSOOR ABDULLA AL SULAITIN 

Consul General, Consulate General of Qatar in Istanbul 

- Mr. AHMAD AHAN 

Director, Ministry of Commerce and Industry 

- Mr. MISHAAL AL GAID 

Director, Ministry of Commerce and Industry 

- Mr. NAIF JASSIM AL ABDULJABBAR 
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Second Secretary, Embassy of Qatar in Ankara 

- Mr. HASSAN ABDULLA AL MOHANNADI 

Economic Consultant, Ministry of Commerce and Industry 

- Mr. SAEED MOHAMMED AL BRAIDI 

Head of Unit, Ministry of Commerce and Industry 

- Mr. RASHID ABDULRAHMAN AL ANSARI 

Expert, Ministry of Commerce and Industry 
 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

- H.E. MAJID BIN ABDULLAH AL KASABI 

Minister, Ministry of Commerce and Investment 

- H.E. Amb. WALEED A. ALKHEREJI 

Ambassador, Embassy of Saudi Arabia in Ankara 

- Mr. HUSSIN EED ALRASHEED 

Director, Ministry of Commerce and Investment 

- Mr. FAWAZ SAAD ALGHAMDI 

Commercial Attache, Saudi Arabia Commercial Office 

- Mr. MUTLAQ ALHUAYR ALDOSARI 

Economic Researcher, Ministry of Commerce and Investment 

- Mr. SAUD HAMED ALMALKI 

Assistant Undersecretary, Ministry of Trade and Investment 

- Mr. ABDULLAH ALTHUMAIRI 

Commercial Specialist, Saudi Arabia Commercial Office 

- Ms. SARAH NASER ALGHALIBI 

Director, Saudi Arabia Commercial Office 

- Ms. AYŞEGÜL BAKIR 

Technical Specialist, Saudi Arabia Commercial Office 

- Mr. FAYEZ ALHEMAIDHI 

Economic Researcher, Ministry of Finance 

 

- Mr. HAITHEM JAMEL A. GAUWAS 

Manager, Ministry of Transportation 

- Mr. ABDULAZIZ MOHAMMED ALJARALLAH 

Administrative Assistant, Ministry of Transportation 

- Mr. SAEED BIN HASSAN AL JOMAIEE 

Permanent Representative For OIC, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. ABDULAZIZ SALEH AL KARIDIS 

Assistant Undersecretary, Ministry of Labor and Social Development 

- Mr. RAJEH BANDAR ALRAGAS 

Director General of Economic Affairs, Ministry of Environment Water and Agriculture 

- Mr. KHALED ABDULLAH ALZAHRANI 

Head of Committees and Organizations, Saudi Commission for Tourism and National Heritage 

- Mr. AHMED EL ENAZI 

REPUBLIC OF SENEGAL 

- H.E. AMINATA ASSOME DIATTA 

Minister, Ministry of Trade and Small and Medium Enterprises 
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- Mr. BOUBACAR MBODJ 

Director, Ministry of Trade and Small and Medium Enterprises 

- Ms. AMINATA KANE 

Head of Office, Ministry of Trade and Small and Medium Enterprises 
 

REPUBLIC OF SOMALIA 

- Mr. BISHAR IBRAHIM ALI 

First Consellor, Embassy of Somalia in Ankara 
 

REPUBLIC OF SUDAN 

- H.E. Amb. YOUSIF AHMED ELTAYEB ELKORDOFANI 

Ambassador, Embassy of Sudan in Ankara 

- H.E. Amb. MOHAMED AHMED TAGELDIN 

Head, Economic and Technical Cooperation Dept., Ministry of Foreign Affairs 
 

REPUBLIC OF SURINAME 

- H.E. RABINDRE T. PARMESSAR 

Minister, Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

- H.E. DAVLATALI SAID 

Deputy Prime Minister, Prime Minister's Office 

- H.E. Amb. MAHMADALI RAJABIYON 

Ambassador, Embassy of Tajikistan in Ankara 

- Mr. SHARAFJON SHERALIEV 

Vice President, Directorate of Capital and State Administrative Assets 

- Mr. KHURSHEDJON MIRZIYOEV 

Head of Department, Presidency of Tajikistan 

- Mr. PARVIZ SODIQI 

Undersecretary, Embassy of Tajikistan in Ankara 

-   Mr. MIZROBIDDIN SAFAROV 

     Consul General, Consulate General of Tajikistan in İstanbul 

 

REPUBLIC OF TUNISIA 

- Mr. SAMIR BECHOUEL 

Secretary of State, Ministry of Trade 

- Mr. HEDI MALEK 

Consul General, Consulate General of Tunisia in Istanbul 

- Mr. HAMMADI LOUATI 

Consul, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. MOHAMED JAMEL ELIFA 

Deputy Director General, Ministry of Commerce 
 

REPUBLIC OF TURKEY 

- H.E. FUAT OKTAY 

Vice President of the Republic of Turkey 

- H.E. BEKİR   PAKDEMİRLİ 

Minister of Agriculture and Forestry, Ministry of Agriculture and Forestry 
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- H.E. RUHSAR PEKCAN 

Minister of Trade, Ministry of Trade 

- H.E. NACİ AĞBAL 

President , Presidency of Strategy and Budget 

- H.E. AHMET ERDEM 

Deputy Minister, Ministry of Family, Labor and Social Services 

- H.E. AKİF ÖZKALDI 

Deputy Minister, Ministry of Agriculture and Forestry 

- H.E. ÖMER FATİH SAYAN 

Deputy Minister, Ministry of Transport and Infrastructure 

- H.E. SEZAİ UÇARMAK 

 Deputy Minister, Ministry of Trade 

- H.E. Amb. SALİH MUTLU ŞEN 

 Ambassador, OIC Permanent Representative, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. MURAT UYSAL 

 President, The Central Bank of Turkey 

- Dr. KEREM KINIK 

President, Turkish Red Crescent 

- Mr. HAKAN ATİLLA 

General Manager, Borsa Istanbul 

- Mr. M. RİFAT 

HİSARCIKLIOĞLU Chairman, 

TOBB 

 

- Mr. MURAT ZAMAN 

General Manager, Ministry of Treasury and Finance 

- Mr. AHMET VOLKAN GÜNGÖREN 

Deputy Director General, Ministry of Agriculture and Forestry 

- Mr. MUSTAFA TARLACI 

Deputy General Manager, Ministry of Family, Labor and Social Services 

- Ms. AYLİN ÇAĞLAYAN ÖZCAN 

General Manager, Ministry of Agriculture and Forestry 

- Ms. ILGIN ATALAY 

Deputy General Manager, Ministry of Transport and Infrastructre 

- Mr. RECEP BİLDİK 

Director, OIC Exchanges Forum Secretariat 

- Mr. CENK URAZ 

 Head of Department, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. NEVZAT FIRAT KUNDURACI 

 Head of Department, Ministry of Labor, and Social Services 

- Mr. TOLGA BERMEK 

Deputy Director, Ministry of Foreign Affairs 

- Ms. AYLİN BEBEKOĞLU 

Head of Department, Ministry of Trade 

- Ms. ÖZGE İMAMOĞLU 

Head of Department, Ministry of Agriculture and Forestry 
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- Ms. SEÇİL SAYIN KUTLUCA 

Chief Expert, COMCEC Capital Market Regulators Forum 

- Mr. NURULLAH ASIM AKBULUT 

Expert, Ministry of Trade 

- Mr. UTKU ŞEN 

Expert, Ministry of Treasury and Finance 

- Ms. BURÇAK YÜKSEL 

EU Expert, Ministry of Agriculture and Forestry 

- Ms. İREM AHİ 

SEYHAN Expert, 

TOBB 

- Mr. ADİL ALTAN 

Coordinator, Ministry of Agriculture and Forestry 

- Ms. YASEMİN ÇELİK 

Translator, Ministry of Culture and Tourism 

TURKMENISTAN 

- H.E. Amb. ISHANKULI AMANLYEV 

Ambassador, Embassy of Turkmenistan in Ankara 

- Mr. ATAJAN ATAYEV 

General Manager, Ministry of Finance and Economy 

 

- Mr. BATIR ORAZGELDIYEV 

General Manager, Ministry of Agriculture and Environmental Protection 
 

REPUBLIC OF UGANDA 

- Mr. STEPHEN MUBIRO 

Ambassador , Embassy of Uganda in Ankara 

- Mr. JOSEPH BARIGYE 

First Secretary, Embassy of Uganda in Ankara 

- Mr. MIGADDE HABIB 

First Secretary, Embassy of Uganda in Riyadh 
 

STATE OF THE UNITED ARAB EMIRATES 

- Mr. MOHAMMED SAEED AL NAYEDI 

Head of Mission of UAE , Embassy of UAE in Ankara 

- Mr. SAEED SAQER 

Vice Consul, Consulate General of UAE 

- Mr. MAJED ALMARZOOQI 

Senior Manager, UAE Food Security Office 

 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

- Mr. JAHANGIR PARMANOV 

Consul, Consulate General of Uzbekistan 
 

REPUBLIC OF YEMEN 

- Mr. RAYDAN HUSSAIN KHULOB 

First Secretary, Embassy of Yemen in Ankara 
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B. OBSERVER COUNTRIES 
 

RUSSIAN FEDERATION 

- H.E. Amb. KONSTANTIN V. SHUVALOV 

Ambassador at Large, Russian Foreign Ministry 

- Mr. GUSEIN GULIEV 

Consul, Consulate General of Russian Federation 
 

KINGDOM OF THAILAND 

- Mr. SUPAPAT ONGSANGKOON 

Inspector General, Ministry of Commerce 

- Ms. AUMAPORN FUTRAKUL 

Executive Director, Ministry of Commerce 

- Mr. POONSAK KHUNUDOM 

Minister Counsellor, Thai Trade Center in Ankara 

- Ms. PATCHARAPORN KHAJORN-IN 

Trade Officer, Ministry of Commerce 

- Ms. PIYACHAT SUTTHIMA KESKIN 

Marketing Officer, Thai Trade Center in Ankara 

TRNC 

- H.E. HASAN TAÇOY 

Minister of Economy and Energy of TRNC, Ministry of Economy and Energy of TRNC 

- H.E. DURSUN OĞUZ 

Minister, Ministry of Agriculture and Natural Resources of TRNC 

- Mr. ŞAHAP AŞIKOĞLU 

Undersecretary, Ministry of Economy and Energy of TRNC 

- Ms. GÜLŞA ÖNERİ BAYAR 

First Secretary, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. MEHMET ERCİLASUN 

Expert, Ministry of Agriculture and Natural Resources of TRNC 

- Mr. HASAN İŞLEK 

Officer, Ministry of Agriculture and Natural Resources of TRNC 

- Mr. ÇAĞRI KALFAOĞLU 

Consul, Istanbul Consulate General of the Turkish Republic of Northern Cyprus 

- Ms. BİRSEN İKİZER KALFAOĞLU 

Consul, Istanbul Consulate General of the Turkish Republic of Northern Cyprus 
 

REPUBLIC OF SERBIA 

- Mr. RASIM LJAJIC 

Minister of Trade, Tourism and Telecommunications, Ministry of Trade, Tourism and 

Telecommunications 

- Mr. UROS KANDIC 

Counsellor to the Prime Minister, Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications 

C. THE OIC GENERAL SECRETARIAT 

INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION(ITFC) 
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- Mr. HANI SALEM SONBOL 
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- Mr. MAROUAN TOUHAMI ABID 

Manager, CEO Office 

- Mr. HARUN CELİK 

Regional Head, İstanbul Regional Hub 

- Mr. HOJAMUROD HOJAYEV 

Manager, Relationship Management 
 

OIC 

- H.E. YOUSEF AHMED AL OTHAIMEEN 

Secretary General 

- Mr. AHMED SSENYOMO 

Assistant Secretary General, OIC 

- Mr. BILAL KAMAL SASSO 

Director Protocol 

- Mr. NAGHI JABBAROV 

Head of Trade and Investment, Department of Economic Affairs, OIC 
 

D. THE OIC SUBSIDIARY ORGANS  

ISLAMIC CENTER FOR DEVELOPMENT OF TRADE (ICDT) 

- Mr. MAMOUDOU BOCAR SALL 

Head of Studies and Training Department 
 

RESEARCH CENTER FOR ISLAMIC HISTORY, ART AND CULTURE(IRCICA) 

- Prof. Dr. HALİT EREN  

Director General 

- Prof. Dr. ABOUBACAR ABDULLAH SENGHORE 

Assistant Director General 

- Prof. Dr. SADIK ÜNAY 

Consultant to Director General 

- Ms. ZEYNEP DURUKAL 

Advisor to Director General 

ISLAMIC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(IUT) 

- Dr. OMAR JAH 

Acting Vice Chancellor 
 

STATISTICAL, ECONOMIC, SOCIAL RESEARCH AND TRAINING CENTER FOR 

ISLAMIC COUNTRIES(SESRIC) 

- Mr. NEBİL DABUR  

Director General 

- Dr. ATİLLA KARAMAN 

Director of Statistics Department 

- Mr. MEHMET FATİH SERENLİ 

Director of Training and Technical Cooperation Department 

- Dr. ERHAN TÜRBEDAR 
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Senior Researcher 

- Mr. ONUR ÇAĞLAR 

Technical Cooperation Specialist 
 

Islamic Organization for Food Security 

- Mr. YERLAN BAIDAULET 

Director General 

- Mr. NURSALIM SULEIMENOV 

Legal Counsel 
 

E. SPECIALIZED ORGANS OF THE OIC 

ISLAMIC DEVELOPMENT BANK(IsDB) 

- H.E. Dr. BANDAR M.H. HAJJAR 

President 

- Dr. ABDULHAKIM ELWAER 

Adviser to President for Global Advocacy 

- Mr. JEAN MICHEL HAPPI 

Director 

- Mr. SALAH JELASSI 

Regional Director 

- Mr. MOHAMED ABIDA 

Manager 

- Ms. NUR ABDI 

Manager, IsDB 

- Mr. ALI IBN ABI TALIB ABDELRAHMAN MAHMOUD 

Senior Partnership Specialist 

- Mr. NAZAR DIAB 

Senior Specialist 

- Mr. NABIL MOHAMED GHALLEB 

Director 

- Mr. SELÇUK DAĞ Project Officer 

F. AFFILIATED ORGANS OF THE OIC 

ISLAMIC CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE(ICCIA) 

- Mr. YOUSEF HASSAN KHALAWI 

Secretary General 

- Mr. ATTIYA NAWAZISH ALI KHAN 

Assistant Secretary General 

- Mr. ELSADIG GADALLAH MUKHAYER 

Director 

- Mr. ASHRAF TANBOULY 

Manager Halal 

FEDERATION OF CONSULTANTS FROM ISLAMIC COUNTRIES(FCIC) 

- Mr. LEVENT GELGİN 

President 
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- Mr. HALİL AGÂH 

Executive Director 
 

ASSOCIATION OF NATIONAL DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTIONS IN 

MEMBER COUNTRIES OF THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK(ADFIMI) 
 

- Mr. METİN ÖZDEMİR  

General Manager 

- Mr. AHMET GÜNEY 

Advisor 

 

FEDERATION OF CONTRACTORS FROM ISLAMIC COUNTRIES(FOCIC) 

- Mr. ABDERRAHIM ALAMI LAHJOUJI 

 

ORGANIZATION OF THE ISLAMIC SHIPOWNERS ASSOCIATION(OISA) 

- Mr. MOHAMMAD ZAFAR BHATTI 

Director Finance 

 

STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE FOR ISLAMIC 

COUNTRIES(SMIIC) 

- Mr. İHSAN ÖVÜT  

Secretary General 

- Mr. LOTFI BEN SAID 

Assistant Secretary General 

 

ISLAMIC CONFERENCE YOUTH FORUM FOR DIALOGUE AND 

COOPERATION(ICYF-DC) 

- Mr. TAHA AYHAN 

President 

Board Member 

- Mr. FARID IBRAHIM ZAKIR ICYF, ICYF 

- Mr. IDDI AHMED ICYF, ICYF 

G. OIC STANDING COMMITTEES 
 

THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE INSURANCE OF INVESTMENT AND 

EXPORT CREDIT(ICIEC) 

- Mr. OUSSAMA KAISSI CEO 

- Mr. DJAMEL GHRIB 

Senior Adviser 

- Mr. AL-TAYEB ABBAS FADLALLAH 

Associate Strategic Planning & Communication 

- Ms. AYŞE SELDA KURT Country Specialist 

- Mr. KHOSRO RASHID 

- Ms. GAMZE SARIOĞLU Senior Country Manager 
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ISLAMIC SOLIDARITY FUND FOR DEVELOPMENT 

- Mr. JAMAL ABDURAHMAN AL SAYED OMAR 

Specialist 

- Mr. AZHARI GASIM 

Lead Economist 
 

I. OTHER INTERNATIONAL INSTITUTIONS  
 

DEVELOPING EIGHT(D-8) 

- H.E. Amb. DATO KU JAFAAR KU SHAARI 

The Secretary General 

- Mr. ILHAM ULUDAĞ 

Research Analyst and Press Officer 

 
 

ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION TRADE AND DEVELOPMENT 

BANK(ECOBANK) 

- Mr. MAHDI KASRAIEPOOR 

Vice President 

- Mr. YALÇIN YÜKSEL 

President 

- Mr. FAZLI SAK 

Director 

- Mr. ABID AHMED 

Deputy Director 
 

GULF COOPERATION COUNCIL(GCC) 

- Mr. KHALIFA SAID ALABRI 

Assistant Secretary General 

- Mr. SALIM MOHAMMED ALHAJRI 

Expert 
 

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 

- Mr. RIZWAN MALIK 

Senior Manager 
 

K. KEYNOTE SPEAKER 
 

KEYNOTE SPEAKER 

- Mr. DANIEL J. GUSTAFSON 

Deputy Director General, FAO 

 

L. SPEAKERS 
 

SPEAKER 

- Mr. MOHAMMED ABDUS SALAM 

Head of HCMP, BRAC 
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- Mr. ABDULKERIM SMA 

Regional Economist, IFAD 

- Mr. ASHRAF HAMOUDA 

Head of Office, United Nations World Food Programme 

- Mr. CELAL SAVAŞ 

Chief Legal Officer, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. 

- Mr. JAMIE MORRISON 

Strategic Programme Leader, FAO 

- Mr. TURGUT AĞIRNASLIGİL 

Director of Investment and Project, PANKOBİRLİK 

- Ms. JANET K. NGOMBALU 

Regional Program Coordinator, EAGC 

 

- Ms. RAJALI MAHARJAN 

Researcher, Tokyo Institute of Technology 

- Prof. Dr. MEHMOOD KHAWAR QURESHI 

QC, Serle Court Chambers 

- Prof. Dr. ZİYA AKINCI 

President, Istanbul Arbitration Centre 

- Dr. BASHIR JAMA 

Specialist, IDB 

 

M. PANELISTS 
 

PANELIST 

- Mr. AZER ORUJOV 

Senior Consultant, State Tourism Agency of the Republic of Azerbaijan 

- Mr. ROLA ABBAS NASRALLAH 

Head of the Quality Unit, Ministry of Economy and Trade 

- Ms. AYU WULAN SAGITA 

Deputy Director, Ministry of Trade 

- Ms. GÜLER ÜNLÜ 

Head of Branch, TMO 

- Mr. ÜMİT DALAN 

Deputy Director, Agricultural Insurance Pool 
 

O. COMCEC COORDINATION OFFICE 
 

COMCEC 

- Mr. MEHMET METİN EKER  

Director General, COMCEC 

- Mr. ERTAN TOSUN 

Deputy Director General, COMCEC 

- Mr. SELÇUK KOÇ 

Head of Department, COMCEC 

- Mr. MEHMET ASLAN 

Head of Department, COMCEC 
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Head of Department, COMCEC 

- Mr. ERHAN SIRT 

Head of Department, COMCEC 

- Mr. FATİH ÜNLÜ  

Expert, COMCEC 

- Mr. GÖKTEN DAMAR 

Expert, COMCEC 

- Ms. AYLİN ŞENOL GÜN  

Expert, COMCEC 

 

- Ms. AYTEN AKMAN 

Expert, COMCEC 

- Mr. ALİ ORUÇ 

Expert, COMCEC 

- Mr. C. CANER UYANIK 

Assistant Expert, COMCEC 

- Mr. CAN AYGÜL 

Expert, COMCEC 

- Mr. FATİH ARSLAN 

Expert, COMCEC 

- Mr. GÜRKAN POLAT 

Expert, COMCEC 

- Mr. HASAN YENİGÜL 

Expert, COMCEC 

- Mr. M. ADİL SAYAR  

Expert, COMCEC 

- Mr. MEHMET AKİF ALANBAY 

Expert, COMCEC 

- Mr. NİHAT AKBALIK Expert, COMCEC 

- Mr. OKAN POLAT 

Expert, COMCEC 

- Mr. UĞUR AKARSU Expert, COMCEC 

- Ms. EDA AKÇA 

Expert, COMCEC 

- Mr. ÖZGÜR ÜÇKUŞ Expert, COMCEC 
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 األصل : بالتركية

 الكلمة االفتتاحية لفخامة رجب طيب أردوغان

 رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك

 في الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك 

 ( 2019نوفمبر/تشرين الثاني  27)اسطنبول، 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم.

 معالي الوزراء المحترمين،

 األمين العام،معالي 

 ضيوفنا األكارم،

 إخواني وأخواتي األعزاء،

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

بافتتاحي الجلسة الوزارية الخامسة والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة 

 م.التعاون اإلسالمي )الكومسيك(، أود أن أحييكم جميعاً بأصدق مشاعر المودة واالحترا

 بصفتي رئيساً للكومسيك، أرحب بكم جميعاً، أيها السادة الضيوف األكارم في بلدنا.

ويسعدني أن أستقبلكم إخواني واخواتي األكارم في إسطنبول، النقطة التي تلتقي فيها الحضارات 

 والقارات والثقافات من مختلف أرجاء العالم اإلسالمي.

 

إلى إخواننا وأخواتنا وأصدقائنا في كل أنحاء العالم، وإلى  وأود بهذه المناسبة أن أنقل أخلص مودتي

 الضحايا والمعذبين الذين يتابعون مؤتمرنا هذا بمنتهى الحماس.

أرسل تحياتي من هذه المحافظة الجميلة التي يزينها صوت "هللا أكبر" الذي ما يزال يتردد صداه في 

القرى، مكة المكرمة، وإلى المدينة المنورة،  سنة بالتمام والكمال، أرسلها إلى أم 566سمائها منذ 

 التي تشرفت وتنورت بهجرة نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم إليها.

كما أحيي القدس الشريف التي حركت يوماً قلوب الشعراء المتيمين، ولكنها اليوم تنتحب تحت وطأة 

 االحتالل والظلم.

اع، الذين يدافع منذ عقود عن القدس الشريف وأرسل تحياتي خصوصاً إلى الشعب الفلسطيني الشج

 وعن المسجد األقصى، مضحياً في سبيل ذلك بأرواح أبنائه.

 وأسأل هللا تعالى الرحمة لشهدائنا الذين قُتلوا بوحشية وهم يدافعون عن عقيدتهم وأرضهم.

يئنون تحت ظلم وأدعو هللا سبحانه وتعالى أن يكون في هذا المؤتمر خالص إخوتنا وأخواتنا الذين 

 المحتلين الظالّم.

 

 ضيوفنا األكارم،

إننا في العالم اإلسالمي نواجه تهديدات ال حصر لها من اإلرهاب، إلى الصراعات األهلية، واالقتتال 

الطائفية، والغضب والجاهلية التي قال عنها رسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم آمراً إنها "تحت 

 قدمي" موضوعة.

 التهديدات سوءاً بتهديدات جديدة نشأت في الغرب كمعاداة اإلسالم وكراهية األجانب.وزادت هذه 

إن إخوتنا وأخواتنا الذين يعيشون أقليات في البلدان األجنبية يواجهون صعوبات متزايدة في العيش  

 وفقاً لمبادئ دينهم.

مساجدنا ومدارسنا وأسواقنا إلى  إن المنظمات اإلرهابية التي تخدم أهدافاً ودوائر معروفة تماماً تحّول

 حمامات دم.
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ومما يدعو لألسف، فإن البلدان التي تعاني من أسوأ المشكالت كالجوع، والفقر، والجفاف، والتفاوت 

 في الدخل، هي بلدان إسالمية.

دولة من الدول ذات الدخل المنخفض في العالم، والتي تعاني من العجز الغذائي،  54من أصل  28إن 

 أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. هي دول

بالمئة من سكان العالم، فإننا ال نمثل سوى نسبة  24ومع أننا نحن الدول اإلسالمية نشكل ما نسبته 

 بالمئة من حجم التجارة العالمية. 9.7

 بالمئة من حجم صادراتنا. 4وال تكاد تبلغ نسبة منتجات التقنية العالية

 عنا غبار الكسل الذي أحاط بنا. وعلينا نحن المسلمين أن ننفض

 إن الموارد الطبيعية التي منحنا إياها هللا عز وجل لم تغن شعوبنا، وإنما اغتنت منها الدول الغربية.

 وطالما أن العالم اإلسالمي لّما يتحد بعد ليعمل بتضامن تام، فإن السيطرة عليه ستبقى سهلة المنال.

كانية والوسائل المتاحة لنا، فإن المجتمع الدولي ال يأخذنا على وعلى الرغم من قوتنا االقتصادية والس

 محمل الجد، لذا فإننا نخفق في إيجاد أرضية مشتركة معه.

إن أكثر ما تجدونه في بالدنا في الغالب هو المآسي واآلالم والحروب، ونحن كتلة بشرية ضخمة 

 مليون إنسان تبدد طاقاتها على أجندات مصطنعة. 1.7قوامها 

 ن جّل الدم المراق باألسلحة التي يبيعها تجار السالح الغربيون هو دم مسلم.إ

ومرة أخرى، فإن الناس الذين يتعرضون للمذابح على أيدي المنظمات اإلرهابية الوكيلة التي تحمل 

 كلمة "اإلسالم" في اسمها، هم غالباً من المسلمين.

 ما هو أرخص من الدم المسلم والحياة المسلمة.وإن مما يدعو لألسف في عالم اليوم، أنه ليس هناك 

إن بعض الناس ال ينظرون إلى المليون سوري من إخوتنا وأخواتنا الذين فقدوا حياتهم تحت البراميل 

 المتفجرة إال على أنهم مجرد أرقام إحصائية.

يتضورون وما عدا بضعة بلدان ومنظمات، فإنه ال أحد يكترث حقاً لمآسي األطفال في اليمن الذين 

 جوعاً حتى غدوا هياكل عظمية.

إن صرخات األطفال الصغار الذي يُقتلون باستهتار وهم يلعبون بالكرة في قطاع غزة لم تسمعها أي 

 منظمة بما فيها مجلس األمن الدولي في األمم المتحدة.

نا نواجه الحزن وأينما يممنا وجوهنا من الصومال إلى أفغانستان، ومن آراكان إلى تركستان وليبيا، فإن

 والمآسي نفسها.

وأنى كان المسلمون هم الذين يموتون أو يعانون أو يضطهدون فال أحد يعدهم كائنات حية، بل مع 

 األسف ال يُنظر إليهم إال كأنهم مجرد صور فوتوغرافية.

 

 

 إخواني وأخواتي األكارم،

عالميين، كمجلس األمن في من الطبيعي فإن ضعف المنظمات الملزمة بحفظ السالم واالستقرار ال

 األمم المتحدة، يسهم بدور كبير في هذا المعيار المزدوج المنافق.

وعوضاً عن تبني العدالة واالستقامة، فإن هذه المنظمات تتخذ قرارات اعتباطية ترتكز على مصالح 

 بلدان خمسة.

الدول األعضاء الخمسة  إن مصير اإلنسانية بأسرها، بما فيها العالم اإلسالمي، متعلق باتزان ضمير

 في مجلس األمن.

 ال يملك العالم اإلسالمي الحق المطلق في تنفيذ قرارات تتعلق بمستقبله.

ليس من الممكن أن يستمر هذا النظام الجائر الذي أنشأه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية إلى 

 األبد.

حسب متطلبات الوقت الحالي لم تعد مجرد خيار إن إعادة  ترتيب الهيكلية األمنية الدولية من البداية 

 بل أصبحت واجباً.

 وكما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه: " العدل أساس الملك".
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إن نظاماً يفضل القوي على صاحب الحق، وأصحاب القوة على الضعفاء، ال يمكن أن ينتج رفاهية، 

 أو سالماً، أو ازدهاراً بأي حال من األحوال.

خلفية دعوتنا هذه: "العالم أكبر من خمسة"، تقع هذه الحقائق التي نؤكد عليها في تركيا في كل وفي 

 مناسبة ومن على كل منبر.

 إنه لمن الضروري أن يواجه المجتمع الدولي هذه الحقائق حاالً.

وم إن الظلم العالمي سيتعمق، وستزداد الصراعات، وسيستمر العالم في االختناق بالحروب في كل ي

 نتأخر فيه بالتحرك.

إن األمم المتحدة التي لم تستطع أن تنتج حلوالً للمآسي األخيرة في البوسنة، ورواندا، والعراق، واليوم 

 عند جيراننا في سوريا، وفلسطين، وميانمار، ال يمكن أن تجلب أي حل لمشكالت البشرية.

األمم المتحدة، والجغرافية والتوزع وإنني هنا مجدداً، وإذ آخذ بالحسبان تركيبة مجلس األمن في 

 الديني لسكان العالم، أريد أن أكرر دعوتي إلى البت في هذه التركيبة من جديد.

 وأود أن أناشدكم أيها اإلخوة واألخوات األكارم أن تساندوا دعوتنا هذه.

 

 ضيوفنا الكرام،

 عواتقنا أضعافاً مضاعفة.لقد زاد هذا الوضع الفظيع الذي نكون فيه الضحايا من العبء على 

 على المسلمين الدفاع عن العدالة، واالستقامة، والسالم، تحت كل الظروف.

 وحين نرى أي منكر، فعلينا أن نواجهه بأيدينا، أو بألسنتنا، أو بقلوبنا، وذلك أضعف اإليمان.

 إن أمر هللا عز وجل في كتابه الكريم صريح:

 ء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي"."إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتا

 نعم، إن العاصي لهذا األمر الرباني لن يخدم اإلسالم ولن يكون محسناً إلى المسلمين.

 ال نستطيع أن نتظاهر بأن شيئاً لم يحدث في مواجهة االضطهاد الذي يحيط بنا.

 بعد.وعلى خالف اآلخرين، فإنه ليست لدينا رفاهية مراقبة الظلم عن 

 وبدالً من أن نلعن الظالم، وأن نتوقع العون من الغرباء، فإننا ملزمون أن نشعل شمعة تخترق الظالم.

وكالنملة التي حملت الماء إلى النار التي أحاطت بسيدنا إبراهيم عليه السالم، فإنه يجب علينا أن نكافح 

 بكل ما أوتينا من قوة لرفع الظلم.

تذر أمام هللا يوم القيامة حيث تفر األم من ابنها، وحيث تعرض علينا أدق وإال فإننا لن نستطيع أن نع

 أعمالنا الصالحة والسيئة.

ومن دون شك، فحيثما وجد الظلم، فسيكون هناك أيضاً "مدافعون عن العدالة" يؤمنون بها ويبذلون 

 كل ما بوسعهم بغية تحقيقها.

 عن العدالة في القرن الحادي والعشرين.وبوصفنا مسلمين فإننا ملزمون بأن نكون المدافعين 

ً لدين السالم، فكلما تورطنا في الصراع فيما بيننا، زادت  ً إسالمية ومسلمين أتباعا وبوصفنا بلدانا

 معاناة األبرياء الذين علقوا آمالهم علينا.

بما  يجب أال يبقى هذا الحب األخوي مجرد كالم، ولكن علينا تحقيقه على أرض الواقع بكل أبعاده،

 فيها األبعاد التقنية والتجارية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.

ومن أجل ذلك علينا أن نسعى إلى طرق تحقق لنا االستخدام األقصى واألمثل للوسائل التي بين أيدينا، 

 كالشركات، والمؤسسات، والمنظمات.

 وإمكاناتنا، وأنه علينا أن نكون واعين لها.إن المشكلة اآلن هي أننا غير مدركين لقوتنا، وقدراتنا، 

إن إحدى هذه األدوات المتاحة أمامنا هي منظمة التعاون اإلسالمي التي تحتفل هذا العام بالذكرى 

 الخمسين لتأسيسها، وهي منظمة تمثل العالم اإلسالمي.

كبر منظمة على إن هذه المنظمة بأعضائها الستة والخمسين واألعضاء الخمسة المراقبين هي ثاني أ

 مستوى العالم بعد األمم المتحدة.

لقد انخرطت تركيا على نحو فعال في نشاطات هذه المنظمة منذ إنشائها، وبذلت جهداً كبيراً حتى 

 تصبح أكثر فاعلية.
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كافحنا بأقصى ما نستطيع وخاصة خالل فترة رئاستنا، وقد تصرفنا بحس عال بالمسؤولية لتلبية 

 مي.توقعات العالم اإلسال

لقد اتخذنا إجراءات فورية لمواجهة االعتداء على الوضع القانوني لمدنية القدس الشريف عبر تنظيم 

 .2018، وفي مايو / أيار 2017قمتين استثنائيتين في ديسمبر / كانون األول 

وأعلنّا بوصفنا منظمة التعاون اإلسالمي من إسطنبول معاً ردّنا على البطش الذي تعرض له إخوتنا 

 وأخواتنا، وعلى فرض سيطرة األمر الواقع على مدينة القدس الشريف، مدينة األنبياء.

واعتبرنا أن هذا ليس كافياً فطرحنا القضية أيضاً على جدول أعمال الجلسات العاجلة الخاصة للجمعية 

 العمومية لألمم المتحدة.

هذه القمم وحصلت على أغلبية وقد صادق ضمير المجتمع الدولي على القرارات التي اتخذناها خالل 

 كاسحة من األصوات.

وأود مرة أخرى أن أركز على حقيقة، وهي أن أي وحشية ال يَُرد عليها، تشجع المعتدي على المزيد 

 من الوحشية.

بعدم احترامها لحقوق الفلسطينيين في الحياة، والتملك، والعمل، فإن إسرائيل تعرض مستقبل اإلقليم 

 خطر.بل العالم بأسره لل

إن الذين يفتكون بمدينة القدس، مدينة األديان السماوية، في سعيهم لتحويلها إلى مركز لمعتقداتهم، 

 ليرتكبون بذلك خطأ جسيماً.

إن محاباة الغرب إلسرائيل إلى هذه الدرجة ال يؤدي إال إلى صب المزيد من الزيت على النار، سواء 

 أكان ذلك بقصد أم بغير قصد.

عازمون وملتزمون باالستمرار بالدفاع عن حقوق إخوتنا الفلسطينيين وأخواتنا إننا في تركيا 

 الفلسطينيات، وعن خصوصية مدينة القدس من على كل المنابر.

 إخواني وأخواتي األعزاء،

 إن عداء اإلسالم وكراهية األجانب تنتشر انتشار الطاعون، وبخاصة في المجتمعات الغربية.

تستهدف دور العبادة، وأماكن العمل، والنساء المسلمات في الشوارع ونحن نشهد جرائم كراهية 

 بصورة خاصة كل يوم.

إن أولئك الذين يتبجحون بالديموقراطية وحقوق اإلنسان يمثلون دور األصم األبكم األعمى حين يُعتدى 

 على المسلمين والمهاجرين على أراضيهم.

هللا عليه وسلم ال تلقى أي اهتمام، ويُتغافل عنها إن اإلهانات الموجهة إلى شخص نبينا الكريم صلى 

 تحت حجة "حرية التعبير".

والمجازر العرقية التي تودي بحياة مواطنينا يُستهزأ بها بتعابير مستهترة من مثل وصف الضحايا 

 بأنهم مجرد عمال "مطاعم كباب".

قبالً أكثر حلكة ينتظر إذا فشلنا في اتخاذ موقف موحد تجاه هجمات كهذه، فإنني أخشى أن مست  

 المسلمين في المهاجر.

اتخذنا خالل رئاستنا لمنظمة التعاون اإلسالمي بعض اإلجراءات بعد العمل اإلرهابي في كريستن 

 مسلماً. 52تشرتش في نيوزيلندا، والذي قُت َل فيه 

ون اإلسالمي لعقد وألهمية هذا األمر، فقد تقدمنا بوصفنا رؤساء لهذه القمة، بالتماس إلى منظمة التعا

 لجنة تنفيذية خاصة بهذا األمر.

وقد صادقنا في اإلعالن األخير على نتائج االجتماع، وناشدنا المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى  

 أن تتبنى يوم الخامس عشر من آذار بوصفه "اليوم العالمي للتضامن ضد اإلسالموفوبيا".

اإلسالمي وفي المجتمع الدولي عموماً من أجل وضع هذه القضية على وقد بذلنا جهداً مكثفاً في العالم 

 جدول األعمال.

ودعونا الجمعية العمومية لألمم المتحدة لالجتماع، وكنا الرواد األوائل في قبول القرار الذي صدر 

 بصدد هذه القضية.
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عض األهداف ركزنا على بعض القضايا وحدّدنا ب 2016وفي أثناء فترة رئاستنا للقمة في عام 

 الملموسة بخصوص بعض القضايا.

ً للعديد من اآلليات المهمة خالل فترة رئاستنا للقمة التي افتُت حت بقبول خطة العمل  ووضعنا أسسا

 العشرية الثانية عشرة للمنظمة.

ومن ضمن ذلك: استراتيجية الشباب، والمجلس النسائي االستشاري، ومجموعة االتصال التحكيمية، 

منظمات الهالل األحمر الوطنية للدول األعضاء، إضافة إلى مركز التعاون والتنسيق وشبكة 

 الشَُرطي.

وبالنيابة عن نفسي وعن بلدي، أود أن أقدم شكري لكل الدول األعضاء التي لم تمتنع عن تحمل 

 .المسؤولية، واستجابت على الفور لكل مناشداتنا ولم تتوان عن تقديم دعمها خالل مدة رئاستنا

وأود أن أغتنم هذه الفرصة متمنياً النجاح للملكة العربية السعودية التي تتولى فترة الرئاسة الرابعة 

 .2021عشرة التي تستمر حتى عام 

 وأود أن أشكر السيد األمين العام العثيمين وأعضاء فريقه على الجهود المشتركة التي بذلوها.

زعج بعض الدوائر التي تتغذى على جمود العالم وإننا على إدراك تام بأن جهود تركيا هذه ست

 اإلسالمي وتعبه.

لقد تلقينا بعض االتهامات المريعة من أولئك الذين يريدون أن يروا العالم اإلسالمي فاقداً لثقته بنفسه، 

 ومفتقراً للتكافل، ومفككاً، ويتقاتل مع بعضه البعض.

جراء هجمات من تنظيم داعش اإلرهابي،  من مواطنيها 304يتهمون بلداً مثل تركيا التي خسرت 

 يتهمونها بأنها تدعم داعش.

وإصابة  251لم يترددوا في احتضان اإلرهابيين داعمي التنظيم الموازي فيتو والمسؤولين عن وفاة 

 .2016مواطناً في ليلة الخامس عشر من تموز من عام  2,193

احنات وآالف الطائرات المجهزة باألسلحة وقد أعطوا تلك المنظمة اإلرهابية عشرات اآلالف من الش

 والذخائر من أجل تأسيس دولة إرهابية على طول حدودنا مع سوريا.

ولم يغلقوا أبوابهم فحسب في وجه المظلومين الهاربين من الصراع في سوريا، ولكنهم أيضاً تخلوا 

 عن بلدنا في مواجهة أزمة الالجئين التي تعرضت لها تركيا.

ليس كافياً، فقد تالعبوا باقتصادنا وبأسواق العمالت األجنبية لبلدنا، سعياً منهم إلسقاط  وكما لو أن ذلك

 اقتصادنا من خالل مضاربات العمالت.

ونحمد هللا على أننا هزمنا كل الهجمات غير المتكافئة بعون هللا تعالى، وبدعم أمتنا، وبدعمكم أنتم، 

 ء والمكلومين.أيها األصدقاء األعزاء، وبفضل دعاء األبريا

ولقد طردنا منظمة داعش اإلرهابية من مدينتي الباب وجرابلس من خالل عمليتنا العسكرية "درع 

 فرد من داعش ووجهنا للتنظيم أكبر ضربة تلقاها. 3،000الفرات"، وأعقنا بذلك 

-PKKيي بي كي ) –ثم طهرنا بعملية "غصن الزيتون" منطقة عفرين من عناصر تنظيم بي كا كا 

YPG.) 

وبعملية "نبع السالم" التي أطلقناها في التاسع من شهر أكتوبر / تشرين األول، وجهنا ضربة موجعة 

 أخرى للممر اإلرهابي الذي كان يُخطط إلنشائه في شمال سوريا.

وقد استجبنا لكل المخططات المصممة لمحاصرة تركيا بهذه الخطوات الحازمة التي اتخذناها بهذا 

 الصدد.

 سنستمر في الحفاظ على أمن بلدنا وعلى وحدة األراضي السورية.آمل أننا 

 أيها الوفود األكارم،

إن القمة الوزارية الخامسة والثالثين للكومسيك التي اجتمعت هنا هذا األسبوع هي منظمة أخرى 

 بارزة علينا أن نساندها من أجل تقوية تعاوننا االقتصادي والتجاري على نحو الخصوص.

نا أعضاء في الكومسيك أن نزيد مدخراتنا وأن نوجهها نحو استثمارات منتجة في الداخل وعلينا بوصف

 والخارج.

 علينا أن نطور برامج على نحو مستمر من أجل تدعيم التعاون التجاري واالقتصادي فيما بيننا.



  OIC/COMCEC/35-19/REP ( لـ2المرفق )
 

77 

 

ضاء المنظمة وأود في هذا السياق أن أؤكد على األهمية التي نوليها لهدف رفع التجارة البينية بين أع

 %.25إلى نسبة 

وأود أن أستغل هذه الفرصة ألدعو الدول المعنية لتحديث قائمة تنازالتها وإتمام اإلجراءات األخرى 

 من أجل تفعيل نظام التفضيل التجاري فيما بين الدول اإلسالمية.

 ت الالزمة.وأود أن أكرر بوصفي رئيساً للكومسيك على التزامنا وعزمنا على االستمرار بالفعاليا

وأعتقد أنه سيكون من المفيد جداً مناقشة قضية "تعزيز األنظمة الغذائية المستدامة في البلدان 

 اإلسالمية" خالل جلسة تبادل اآلراء في مؤتمر الكومسيك لهذا العام.

عالوة على ذلك، وبمعزل عن جلسة تبادل اآلراء، فإنني أدعو كل المشاركين إلى االنضمام إلى كل 

 ان التي ستنعقد.اللج

إن مجموعات عمل الكومسيك تمنحنا الفرصة لمناقشة مشكالتنا القطاعية وتبتكر حلوالً مشتركة من 

 خالل توصيات ملموسة للسياسات.

 ويعدّ تمويل مشاريع الكومسيك أيضاً أداة مهمة نظراً إلى تنفيذ توصيات السياسة هذه.

 التمويل.وأدعو الدول األعضاء إلى االستفادة من هذا 

كما أنه من المهم متابعة مدى تنفيذ الدول األعضاء لتوصيات السياسات المتبناة في الجلسات الوزارية 

 للكومسيك.

وفي هذا الصدد فقد أنجزنا في هذا العام "نظام متابعة السياسات للكومسيك"، وبدعم منكم سيعمق هذا 

 النظام تعاوننا الحالي.

 العلم والتقنية فلن يوجد إنتاج عالي الجودة والقيمة المضافة. وقد أشارت التجارب أنه من دون

ومن أجل ذلك علينا القيام باستثمارات مكثفة وصحيحة وموجهة توجيهاً دقيقاً وبخاصة في التقنيات 

 المستقبلية، والصناعات والخدمات االستراتيجية.

المجاالت، وأن نطور المشاريع  أعتقد أنه علينا تعزيز تعاوننا من خالل إطار الكومسيك في كل هذه

 والبرامج الخاصة بذلك.

والمنصة التي تعنى بالخالفات التجارية واالستثمارية التي تنشأ بين الدول األعضاء في المنظمة هي 

مركز التحكيم في إسطنبول. والمبادرات والمستندات الرئيسية لتأسيس هذا المركز ستصبح جاهزة، 

 حيز التنفيذ.ونأمل أن نُدخل هذا المركز 

ويسرني أن أرى هذا المركز في مراحل إنشائه األخيرة من قبل الكومسيك في غضون ثالث سنوات 

 فقط.

أود أن أشكر كل من بذل جهداً في هذا الصدد وخصوصاً مكتب أمانة الكومسيك، والغرفة اإلسالمية 

إلى كل الدول األعضاء للتجارة والصناعة والزراعة، واتحاد الغرف والبورصات التركية، إضافة 

 التي أسهمت في هذه العملية.

وعلى صعيد آخر، أود أن أشير إلى تقديري للمبادرات األخيرة لسوق إسطنبول للبورصات للتحقيق 

 الفعلي للمؤشر المشترك، وهو مشروع بارز من مشاريع الكومسك.

اء صندوق سيكون جاهزاً وبدعمنا ومساهماتنا سندشن المؤشر لخدمة دولنا األعضاء، وذلك عقب إنش

 للتداول التجاري قريباً، وعقب إتمام الدراسات التقنية األخرى.

 وأعتقد أننا يجب أن نركز في الفترة المقبلة على موضوع الغذاء الحالل.

وبالنسبة لموضوع الغذاء الحالل فمن المهم إنشاء نظام اعتماد متوافق مع المعايير العالمية فيما بين 

 ء.الدول األعضا

 وأدعو جميع األطراف إلى تسريع الجهود في هذا الصدد بروح من التعاون.

ديسمبر / كانون  1نوفمبر / تشرين الثاني و   28وسننظم قمة الغذاء الحالل العالمية في إسطنبول بين 

 ، تحت رعاية الرئاسة التركية.2019األول 

 

 وأهنئ كل الذين ساهموا في هذه المنظمة البارزة.
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نهي كلماتي بهذه األفكار فإنني أود أن أكرر مرة أخرى مدى االمتنان الذي أشعر به الستضافتكم وفيما أ

 في إسطنبول.

وأدعو هللا سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحقيق القرارات الي سنصادق عليها في ختام كل المفاوضات 

 التي سنجريها اليوم.

 يك فرصة ميمونة لبلداننا جميعاً.أرجو أن يكون المؤتمر الخامس والثالثون للكومس

 أشكركم جميعاً من كل قلبي، وأستودعكم هللا.

 اعتنوا بأنفسكم.

 

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

 * * * * ** * * *  
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 األصل : بالعربية

 كلمة معالي األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي

 الدكتور يوسف بن أحمد العثيمينسعادة 

 في الدورة الخامسة والثالثين للجنة الدائمة للتعاون

 االقتصادي والتجاري )كومسيك(
 2019نوفمبر  27إسطنبول، 

 

 بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

  ة التركية،يرئيس الجمهور فخامة السيد رجب طيب أردوغان،

 ؛ والتجاري)كومسيك( االقتصادين للتعاو رئيس اللجنة الدائمة

 أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود الموقرين؛

 حضرات السيدات والسادة؛

 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 "إشارة فخامة الرئيس في التعزية للمتوفين في البانيا"
)كومسيك( في دورتها للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ا اليومأن أخاطب  يسرني

خاصة ونحن نحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة، والذي انطلقت  الخامسة والثالثين،

فعالياته من دولة المقر، المملكة العربية السعودية يوم أمس األول، برعاية كريمة من خادم 

رجب  الرئيسكما أود أن أعرب عن شكري لفخامة  الحرمين الشريفين، رئيس القمة اإلسالمية. 

 اللجنة الدائمة.  رئاسة هذهطيب أردوغان، لدعمه أنشطة وبرامج الكومسيك من خالل 

االجتماعية واالقتصادية للدول األعضاء زيادة في مختلف  مسارات التعاون شهدتلقد 

بالمقارنة مع األرقام التي وردت في تقارير سابقة لهذا االجتماع. وطبقا للبيانات التي  المؤشرات

ردها المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، فإن حصة التجارة اإلسالمية البينية من إجمالي التجارة أو

 .2018إلى  2017ما بين % 7منظمة قد سجل زيادة بنسبة الالخارجية للدول األعضاء في 

ومن ثم، فقد اتخذت األمانة العامة والمؤسسات ذات الصلة التابعة للمنظمة تدابير بخصوص 

لقرارات الصادرة عن الدورة السادسة واألربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في تنفيذ ا

، وهي تدابير شملت اإلعداد لعقد 2019 شهر مارسالعربية المتحدة  بدولة اإلمارات يأبو ظب

الدورة الخامسة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل، والدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي 

. 2020 والتنمية الزراعيةاحة والدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري حول األمن الغذائي لوزراء السي

 2020المؤتمر الثاني لمنظمة التعاون االسالمي لوزراء النقل والمواصالت عام  ونطمح لعقد

تقييم عملية تنفيذ قرارات منظمة التعاون اإلسالمي بشأن النقل والمواصالت  أيضاً بهدف

 م المحرز في تنفيذ مشروع خط السكة الحديدية بين دكار وبورتسودان.واستعراض التقد

المعوقات مازالت تحد من إحراز تقدم ملموس في التجارة واالستثمار وكما ال يخفى عليكم، فإن 

اإلجراءات الجمركية  لتسهيلالعديد من التدابير الضرورية  والزالت هناك بين الدول االعضاء،

تحديات للمصدرين والمستوردين على حد سواء. ونتيجة لذلك، تجتذب الدول  التي تمثلو

ً األعضاء في المنظمة حجما محدودا  االستثمارات الخارجية المباشرة التي تظل  تدفقاتمن  نسبيا

 اتخاذبعيدة جدا عن اإلمكانات المتاحة لديها. وبالتالي يتعين على الدول األعضاء في المنظمة 

مناسبة للمستثمرين األجانب ولبذل المزيد من الجهود لخلق بيئة مواتية لألعمال تدابير داخلية 

 التجارية يتسنى من خاللها لرجال األعمال االنخراط بسهولة في أنشطة التجارة الدولية. 

 

 فخامة الرئيس؛

 أصحاب المعالي الوزراء؛
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مجال تمويل التجارة ما  الجهود فيبالرغم من كل هذه التحديات، فإنه يسرني أن أشير إلى أن 

انفكت تسجل زيادة مطردة، مع تكثيف الجهود للنهوض باالستثمارات اإلسالمية البينية في 

أشيد بالمؤسسات واألجهزة ذات الصلة  نمختلف القطاعات االقتصادية. وأود في هذا الصدد، أ

في المجالين التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، على إسهامها في تنفيذ قرارات المنظمة 

اتسمت برامجنا اإلنمائية بالفعالية، بفضل تفاني األطراف ذات و كمااالقتصادي واالجتماعي. 

لغرفة اإلسالمية للتجارة ي اإليجابية لمساعوال ،الصلة في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 .والصناعة والزراعة

ي أن أشير إلى التأثير اإليجابي وفي قطاع األغذية الحالل والمواصفات والمقاييس، فإنه يسعدن

 SMIIC، الذي ينظمه معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية للحاللللمعرض السنوي 

والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، في تعزيز التجارة بين دول منظمة التعاون اإلسالمي، 

 .غيرها من مجاالت التعاونوالسياحة اإلسالمية، و

تنفيذ خارطة الطريق االستراتيجية لتنمية السياحة اإلسالمية في الدول  نوفي ذات السياق فإ

األعضاء في المنظمة من شأنه أن يعطي زخماً إضافياً لجهود تنمية السياحة اإلسالمية في 

 بلداننا.

السياحة اإلسالمية البينية من خالل جائزة عاصمة قرار وعلى غرار ذلك، وفي إطار تنفيذ تنمية 

السياحة اإلسالمية، أود إحاطة هذا االجتماع الموقر علماً بأن االحتفال بعاصمة السياحة 

. ووفقاً 2019يوليو  في شهر، وهي مدينة دكا عاصمة بنغالديش، قد نظم 2019اإلسالمية لعام 

مة السياحة اإلسالمية للمدينة الفائزة لعام ذل الجهود من أجل ضمان االحتفال بعاصتبلذلك، 

الدورة القادمة الحادية عشرة  ستقوموفي السياق ذاته،  ، وهي مدينة كاباال بأذربيجان.2020

، بتعيين المدينتين 2020للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة المزمع عقدها في أذربيجان عام 

ار أن أدعو الدول األعضاء كافة إلى . وأود في هذا المضم2022و 2021الفائزتين لعامي 

 في األنشطة االحتفالية للمدينتين الفائزتين. الفاعلةالمشاركة 

 

 فخامة الرئيس؛

 أصحاب المعالي والسعادة؛
في دعم نشاطات منظمة  أسهمتغتنم هذه الفرصة لإلشادة بدولنا األعضاء كافة التي أأود في الختام أن 

سهامها في مختلف مشاريع المنظمة واستضافة العديد من فعالياتها التعاون اإلسالمي، بما في ذلك إ

سعى إلى نوإننا لعلى يقين بأن الشراكات التي  االتفاقيات االقتصادية للمنظمة. على التصديقوالتوقيع و

تحقيق رغبتنا الجماعية لجعل ستسهم في تعزيزها في المجاالت االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة 

دة في كل ما من شأنه تحقيق التطلعات التنموية لدولنا األعضاء ولشعوب بلداننا اإلسالمية. منظمتنا رائ

أشكركم على كريم انتباهكم وأتمنى كامل التوفيق والسداد لمداوالتكم. والسالم عليكم ورحمة هللا 

 .وبركاته

************ 
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 األصل : بالعربية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين، والّصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أحمعين.

 

 فخامة الرئيس، رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، 

 واالقتصادي لمنظمة التعاون اإلسالميرئيس اللجنة الدائمة للتعاون التجاري 

 أصحاب المعالي الوزراء،

 معالي الدكتور/ يوسف بن أحمد العثيمين، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي،

 أعضاء الوفود الكرام،

 اإلخوة واألخوات،

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

للجنة الدائمة للتعاون التجاري يسرنـي أن أشارك في أعمال الدورة الخامسة والثالثين 

واالقتصادي لمنظمة التعاون اإلسالمي في مدينة إسطنبول التاريخية. وأودّ في البداية، أن 

أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجمهورية التركية، حكومة وشعباً على الحفاوة وحسن 

يس االستقبال، كما أعرب عن خالص شكري وتقديري للرئيس رجب طيب أردوغان رئ

الجمهورية التركية، رئيس لجنة الكومسيك، على جهوده الدؤوبة لتعزيز وتمتين أواصر 

 .التضامن والتعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاون االسالمي

لقد تضمن خطاب  الرئيس  صباح اليوم العديد من األفكار والمقترحات العمليّة التي تهدف 

االقتصادي بين الدول األعضاء وبما يحقق التّنمية المستدامة الى الرفع من مستوى التعاون 

 .لشعوبها التّي نسعى لها جميعًا

 

 اإلخوة واألخوات، أصحاب المعالي، فخامة الرئيس،

هذا العام تحت شعار " تعزيز النظم الغذائية المستدامة في البلدان  الكومسيكيعقد إجتماع 

ك اإلسالمي للتنمية حيث يساهم القطاع الزراعي دولة عضواً في البن 57اإلسالمية " وهي 

دول أعضاء  9دولة عضو وأكثر من الثلث في  18% في إجمالي الناتج المحلي لـــ 20بنحو 

% من السكان في القطاع الزراعي في الدول ذات الدخل المنخفض وتعاني 50ويعمل نحو 

 نقصاً في الغذاء.
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% 15راضي الزراعية في العالم وتنتج حوالي تمثل بلداننا األعضاء ما يقرب من ثلث األو

 من إنتاج العالم في قطاعات الحبوب والبستنة والثروة الحيوانية بما في ذلك الثوة السمكية.

% من دولنا األعضاء تقع على المحيطات والبحار وهو مصدر للغذاء واالستثمار 85كما أن 

الناتج اإلجمالي لإلقتصاد العالمي  والعمل حيث تقدر مشاركة منتجات البحار والمحيطات في

ويتوفر لدولنا األعضاء رأس مال بشري هام خاصة في قطاع  تريليون دوالر 2,5بنحو 

 ماليين شاب سنويا سوق العمل في دولنا األعضاء . 10الشباب حيث يدخل أكثر من 

اننا األعضاء ، غير أنه هناك العديد من التحديات التي تواجه النظم الزراعية والغذائية في بلد

 بما في ذلك التحديات االجتماعية واالقتصادية والمؤسسية والبيئية والتكنولوجية.

 

 اإلخوة واألخوات، أصحاب المعالي، فخامة الرئيس،

لقد دعمت مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية جهود البلدان األعضاء في زيادة اإلنتاج الغذائي ، 

اإلعتبارات البيئية واإلقتصادية واإلجتماعية وذلك في وتحسين نوعيته مع المحافظة على 

ضوء الزيادة المضطردة في عدد السكان وزيادة الطلب على المنتجات الغذائية حيث وصل 

مليار نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى  1,7إلى  2015عدد سكان الدول األعضاء في عام 

 .2030مليار نسمة بحلول  2,2

وف أسلط الضوء على أهم المبادرات التّي تبناها البنك ، وتوجد ونظراً لمحدودية الوقت س

ورقة مطولة بها تفاصيل أوسع عن برامج البنك في هذا المجال سيتم توزيعها وستكون متاحة 

 ومن هذه المبادرات .لإلطالع

. تشمل السنغال سالسل القيم لألرز في عشرة دول أعضاء في غرب أفريقيا .1

كوت ديفوار ومالي والكاميرون و بينن وجر وغينيا وجامبيا وسيراليون والني

وبوركينا فاسو وهي دول تعتمد إعتماداً كبيراً على إستيراد األرز ويهدف البرنامج 

 .2025الى مساعدة هذه البلدان على تحقيق االكتفاء الذاتي من األرز بحلول عام 

المركز  مي للتنميةبالشراكة مع حكومة اإلمارات العربية المتحدة أنشأ البنك اإلسال .2

. وقد أنتج المركز حتى اآلن عددًا من 1996في عام  الدولي للزراعة الملحية

 تقنيات البذور التي تتميز بدرجة عالية من التأقلم مع الملوحة.

مليون دوالر أمريكي لدعم المبدعين في  500بقيمة  Transformإنشاء صندوق  .3

حلول مبتكرة وابداعية تعالج التحديات التي  لتطوير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

تواجهها الدول اإلسالمية في عدة مجاالت منها األمن الغذائي والزراعة والذي 

 دخل في وقت وجيز حيز التنفيذ.
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% من اإلعتمادات الجملية لمجموعة 70التي تمثل  االستثمار في البنية التحتية .4

وهي البنية الضرورية لتطوير مليار دوالر أمريكي  60البنك والتي تجاوزت 

القطاعات المنتجة األخرى. ونظًرا ألهمية الزراعة واألمن الغذائي، استثمرت 

 مليار دوالر أمريكي في هذا القطاع. 13مجموعة البنك منذ تأسيسها أكثر من 

حيث ستوجه  2018في عام  إقرار سياسة البنك في مجال الزراعة والتنمية الريفية .5

لدعم البلدان األعضاء في هذا المجال مع إعطاء أولوية لبناء  استثمارات البنك

أنظمة غذائية مستدامة من خالل االستثمار في الزراعة الذكية، والروابط بين 

أسواق المزارعين ، ودعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز العلوم والتكنولوجيا 

 واالبتكار.

يث أعلن البنك اإلسالمي ح، إقرار سياسة المناخ وإصدار الصكوك الخضراء .6

للتنمية خالل مؤتمر الصكوك المنعقد منذ أسبوعين في لوكسمبورغ أنه سيصدر 

اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين في كما في هذا الشهر أول صكوك خضراء. 

 .بشأن تغير المناخ للبنكأول سياسة هذه السنة البنك 

 Reverseإلى أخرى  تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة من دولة .7

 Linkage   من ذلك مشروع لتحسين إنتاج األرز وجودته على التوالي، في غيانا

وسورينام باستخدام خبرة ماليزيا ومعرفتها وكذلك مشروع رفع قدرة جمهورية 

تحسين إنتاجية الماشية مع استخدام المعرفة والتكنولوجيا في لقيرغيزستان 

 إندونيسيا.

فممرات النقل حظيت بالفعل  عبر حدود الدول األعضاءتحسين ممرات النقل  .8

بأولوية قصوى من مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وذلك في سياق استراتيجية 

المجموعة للتعاون والتكامل اإلقليمي، وقد ساهمت مجموعة البنك في تمويل العديد 

بر من ممرات النقل عبر الحدود في السنوات األخيرة مثل "ممر الطريق ع

 ايران.-تركمنستان-الصحراء" و"ممر السكك الحديدية الرابط بين كازاخستان

 دعم التجارة البينية فيما بين الدول األعضاء في مجال الزراعة والنظم الغذائية .9

حيث استثمرت مجموعة البنك بشكل كبير في تجارة السلع الزراعية االستراتيجية 

لسكر والقهوة والكاكاو واألسماك، حيث مثل القمح واألرز والقطن وزيت النخيل وا

( ، وهي مؤسسة من ITFCمولت المؤسسة الدولية لتمويل التجارة اإلسالمية )

عملية تجارية للمنتجات الزراعية بمبلغ إجمالي بلغ  150، مؤسسات مجموعة البنك

 مليار دوالر أمريكي. 5.4
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في كازاخستان ويسرني  اومقره دعم إنشاء المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي .10

افادتكم أن البنك سيوقع غدًا مذكرة تفاهم مع هذه المنظمة لتعزيز الشراكة والتعاون 

 بين المؤسستين

، وستعتمد هذه االستراتيجية  إطالق البنك إلستراتيجية التعاون واالندماج اإلقليمي .11

على تقوية  برامج شبه إقليمية استنادا على نموذج البنك الجديد للتنمية والقائم

 وتعزيز سالسل القيم والقدرة التنافسية للدول األعضاء

كل هذه البرامج تم تنفيذها على أرض الواقع. ومن المتوقع أن تزداد سرعة التنفيذ بعد تبني 

البنك سياسة الالمركزية وفتح مكاتب إقليمية إضافية ونقل نسبة كبيرة من الموظفين من المقر 

 قليمية.الرئيسي الى المكاتب اإل

لي أن أطرح عليكم قبل أن أختم كلمتي ثالث قضايا مهمة نحتاج للعمل عليها  اأسمحو و

بشكل جماعي من أجل تحقيق أنظمة غذائية مستدامة في دولنا األعضاء، وبالتالي تأمين 

األمن الغذائي لشعوبنا وآمل أن تعطى الوقت الكافي للنقاش في الجلسات المتخصصة خالل 

 دمين:اليومين القا

ضرورة زيادة اإلنتاج الزراعي كًما وكيفًا، وإرساء سالسل القيمة المضافة في مجال  .1

 -تصنيع وتحويل هذا اإلنتاج لتأمين الغذاء للعدد المتزايد للسكان في دولنا األعضاء 

ماليين شخص في العالم يعانون من نقص التغذية المزمن ،  850والذي وصل اليوم الى 

 عضاء.ثلثهم في دولنا األ

إعطاء أولوية لالستثمار في البنية التحتية الريفية والتسويقية لتحسين أداء السوق ، وتقليل  .2

خسائر ونفايات ما بعد الحصاد ، ودعم البحوث الزراعية ، وتطوير استعمال التكنولوجيا 

 الحديثة.

،  تحسين بيئة االستثمار، وتشجيع القطاع الخاص لتحسين النظم الغذائيةالعمل على  .3

 وإزالة العقبات ، واعتماد سياسات محفزة.

وفي الختام، يشرفني أن أحيطكم علما بأن تركيا سوف تستضيف مشكورة منتدى البنك 

بمدينة  2020نهاية شهر فبراير  اإلسالمي للتنمية للشراكة بين القطاع العام والخاص

مشاركة كافة الدول اسطنبول تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية التركية. والبنك يتطلع ل

األعضاء في هذا المنتدى لتبادل التجارب والخبرات واالستفادة من تجربة تركيا الرائدة في 

 .هذا المجال

وفي الختام أود أن أتقدم بالشكر لجميع الدول األعضاء، لدعمها المتواصل لمجموعة البنك 

ين للجنة االقتصادية للتعاون اإلسالمي للتنمية متمنيا النجاح ألعمال الدورة الخامسة والثالث
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، آمالً في أن تخرج بتوصيات ومقترحات عملية  (COMCEC) التجاري واالقتصادي

 .لتحقيق المزيد من الّرقي االقتصادي واالجتماعي لشعوب الدول األعضاء

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

* * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * 
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  ن للجنة الدوريةياالجتماع الخامس والثالث تقرير

 (٢٠١٩تشرين الثاني / نوفمبر  ٢٤)إسطنبول، 

 

 ٢٠١٩تشرين الثاني / نوفمبر  ٢٤بتاريخ  ،كيانعقد االجتماع الخامس والثالثون للجنة الدورية للكومس .１

 ك.يللكومس والثالثينفي إسطنبول، على هامش االجتماع الخامس 

ضافة إلى مكتب تنسيق وباإلترأس االجتماع السيد م. متين إكار، المدير العام لمكتب تنسيق الكومسيك.  .２

 اإلسالمي:منظمة التعاون المؤسسات التالية التابعة ل االجتماع الكومسيك، فقد حضرت

 (.SESRICسالمية )مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإل -

 (.ICDTالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ) -

 (.IsDBمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ) -

عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  –( ITFCمجموعة المؤسسة اإلسالمية الدولية لتنمية التجارة ) -

(IsDB.) 

عضو مجموعة البنك  –( ICIECالمؤسسة اإلسالمية للتأمين على االستثمار وائتمانات التصدير ) -

 (.IsDBاإلسالمي للتنمية )

 (IsDBعضو البنك اإلسالمي للتنمية ) –( ICDالمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص ) -

 (.SMIICمعهد المعايير والمقاييس في الدول اإلسالمية ) -

 (.ICCIAالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ) -

 (.IOFSالغذائي )المنظمة اإلسالمية لألمن  -

 (.OISAمنظمة االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر ) -

 وافق المجتمعون على مناقشة البنود التالية على جدول األعمال: .３

  اإلسالمي في استراتيجية الكومسيكمنظمة التعاون تنفيذ استراتيجية الكومسيك: مساهمة مؤسسات 

وتوصيات  ،المتالئمة مع استراتيجية الكومسيكاإلسالمي منظمة التعاون قائمة نشاطات مؤسسات  -

 السياسة لالجتماع الوزاري للكومسيك.

 توظيف تمويل مشاريع الكومسيك في تنفيذ توصيات السياسة لالجتماع الوزاري للكومسيك. -

 اإلسالمي.منظمة التعاون إنشاء منصة إلكترونية لمراقبة تنفيذ النشاطات المخطط لها لمؤسسات  -
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 اإلسالمي إلنجاز أهداف التنمية المستدامة في الدول منظمة التعاون مكنة لمؤسسات المساهمات الم

 اإلسالمي.منظمة التعاون األعضاء في 

منظمة تجهيزات التقرير السنوي للتقدم نحو إنجاز أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية على مستوى  -

 اإلسالمي.التعاون 

 مي المستخدمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.اإلسالمنظمة التعاون نشاطات مؤسسات  -

  ٢٠٢٥ –تنفيذ قسم التعاون االقتصادي من برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي 

 ."مقترح "برنامج الذكاء التجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 .أي مسائل أخرى 

 استراتيجية الكومسيكاإلسالمي في منظمة التعاون تنفيذ استراتيجية الكومسيك: مساهمة مؤسسات 

 ،اإلسالمي في تحقيق استراتيجية الكومسيكمنظمة التعاون تأكيداً على أهمية مساهمة مؤسسات  .４

لالجتماع الوزاري للكومسيك، فقد راجعت اللجنة النشاطات المنجزة والنشاطات  وتوصيات السياسة

التي تخدم تنفيذ توصيات السياسة اإلسالمي المعنية، تلك النشاطات منظمة التعاون المخطط لها لمؤسسات 

تشرين  – ٢٠١٨لالجتماع الوزاري للكومسيك )نشاطات المجموعة أ( للفترة بين كانون األول / ديسمبر 

، وذلك ٢٠٢٠تشرين الثاني / نوفمبر  – ٢٠١٩، والفترة بين تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٩الثاني / نوفمبر 

ارة والنقل واالتصاالت والسياحة والزراعة والتخفيف من حدة بناء على مجاالت التعاون، وال سيما التج

 الفقر والتعاون المالي.

 مرفقة في الملحق األول والمحلق الثاني على الترتيب(. (ب)والمجموعة  (أ))نشاطات المجموعة 

 ٨٩عن إنجاز  ت  غَل  ب  اإلسالمي قد أُ منظمة التعاون أعلم مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة بأن مؤسسات  .５

المنجزة ٪ من النشاطات ٦٩فإن قرابة  ،نشاطاً من نشاطات المجموعة )أ(. وفيما يخص مجاالت التعاون

٪ من النشاطات في مجال التعاون ٨٪ من النشاطات في مجال السياحة، و٩ تليهافي مجال التجارة، هي 

المذكورة قد ركزت بالتحديد على اللجنة أن المؤسسات  علمت وفيما يخص أنواع النشاطات، فقدالمالي. 

 ٪(.١٥٪(، واالجتماعات )٢٨ورشات العمل )٪(، و٣٧) التقنيةبرامج المساعدة والتدريبات 

نشاطاً  ١٥٦ بتنفيذفيما يخص نشاطات المجموعة )ب(، أعلم ممثلو مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة  .６

 ١١٤ اإلسالمي المعنية إلنجازوبتخطيط مؤسسات منظمة مؤتمر التعاون للكومسيك،  ٣٤منذ المؤتمر 

 ومعظم النشاطات المنجزة والمخطط لها هي في المجال التجاري. .الفترة المقبلةفي نشاطاً 

تنفيذ توصيات السياسة اإلسالمي في منظمة التعاون أهمية مساهمات مؤسسات  أكدت اللجنة .７

 على جهود اللجنة في هذا الصدد أثنتوتحقيق أهداف سياسة الكومسيك. وقد  ،لوزاري للكومسيكلالجتماع ا

، لمساهمته (SESRICمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

في تنفيذ توصيات السياسة لالجتماع الوزاري للكومسيك، من خالل النشاطات المصممة خصيصاً، 
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منظمة مؤسسات اللجنة طالبت قد و لتعاون الستة.كنشاطات بناء القدرات والبرامج التدريبية في مجاالت ا

تقديم  بعمل الشيء نفسه، من أجل تنفيذ توصيات السياسة، وكذلك االستمرار فياإلسالمي المعنية التعاون 

 .االمتفق عليهالنموذج / القوالب في المجموعتين حسب  اقوائم نشاطاته

ية التي سيدعمها مكتب تنسيق أطلع مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة على المواضيع القطاع .８

 بموجب ،٢٠٢٠في الدعوة الثامنة القتراح المشاريع التي ستصدر في شهر أيلول / سبتمبر  ،الكومسيك

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية  جهوداللجنة  وقد ثّمنتتمويل مشاريع الكومسيك. 

تمويل مشاريع تحت  ،في ستة مجاالتللتعاون  مشاريع بتقديم( SESRICوالتدريب للدول اإلسالمية )

. كما أكدت اللجنة أهمية تقديم مؤسسات ٢٠١٩الكومسيك في الدعوة السابعة القتراح المشاريع في عام 

منظمة ودعت مؤسسات  ،تمويل مشاريع الكومسيك حسباإلسالمي لمقترحات المشاريع منظمة التعاون 

من أجل إنجاز توصيات السياسة  ،ه اآللية توظيفاً أكثر فاعليةاإلسالمي المعنية إلى توظيف هذالتعاون 

 لالجتماع الوزاري للكومسيك.

منظمة فيما يخص اقتراح تأسيس منصة إلكترونية لمراقبة تنفيذ النشاطات المخطط لها لمؤسسات  .９

المنصة. التحضيرات إلطالق هذه عن نسيق الكومسيك قد أعلم اللجنة مكتب تممثل فإن  ،اإلسالميالتعاون 

وقد أحاط ممثل مكتب التنسيق اللجنة علماً بأن مكتب التنسيق قد أطلق بالفعل نظام متابعة سياسات الكومسيك 

لصالح الدول األعضاء، وستفتح نافذة مماثلة لصالح مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك بقصد تبسيط 

قبل  ،بإتمام التحضيراتالكومسيك  عملية كتابة التقارير ووضع معايير لها. وطالبت اللجنة مكتب تنسيق

 انعقاد لجنة المتابعة السادسة والثالثين للكومسيك.

عالوة على ذلك فقط ناقشت اللجنة سبل وأساليب تحسين المنصة اإللكترونية المشار إليها. وقد ثمنت  .１０

ً عن اللجنة جهود مكتب تنسيق الكومسيك، وطالبته بأن يدرج على المنصة اإللكترونية المذكورة قس ما

البرامج / المشاريع / النشاطات الرئيسة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي، والتي ال تقع ضمن توصيات 

 السياسة لالجتماع الوزاري للكومسيك.

اإلسالمية إلنجاز أهداف التنمية المستدامة للدول األعضاء منظمة التعاون المساهمات الممكنة لمؤسسات 

 اإلسالميمنظمة التعاون في 

( SESRICأعلم مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ) .１１

منظمة التعاون اللجنة بالتقرير السنوي للتقدم نحو إنجاز أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية على مستوى 

 ة الخامسة والثالثين للكومسيك.والذي سيُقدّم أمام الدورة الوزاري ،كما قررته الدول األعضاء ،اإلسالمي

ن لمؤتمر يذي الصلة للجلسة الرابعة والثالثأعلم مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة أنه بناء على القرار  .１２

اإلسالمي منظمة التعاون نشاطات مؤسسات بالكومسيك، فإن مكتب تنسيق الكومسيك قد وضع "قائمة 
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وأنه قدمها إلى دورة مؤتمر الكومسيك الخامس  ،"٢٠٢٠و ٢٠١٩بخصوص أهداف التنمية المستدامة للفترة 

 والثالثين.

 ٢٠٢٠و  ٢٠١٩)تجدون قائمة نشاطات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المتصلة بأهداف التنمية للفترة 

 في المرفق الثالث(

 ٢٠٢٥ –برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي تنفيذ قسم التعاون االقتصادي من 

أهمية مساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في تنفيذ برنامج عمل منظمة تم التركيز على  .１３

 .٢٠٢٥ -التعاون اإلسالمي 

 مقترح "برنامج الذكاء التجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي"

عضو البنك  –( ICIECالمؤسسة اإلسالمية للتأمين على االستثمار وائتمانات التصدير ) أطلعت .１４

األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  اإلسالمي للتنمية، ومركز

(SESRIC)،  على التحضيرات إلطالق مبادرة "برنامج الذكاء التجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي".اللجنة 

ونوهت اللجنة بالجهود األخيرة وطالبت المؤسسة اإلسالمية للتأمين على االستثمار وائتمانات التصدير 

(ICIEC بالتعاون مع مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

(SESRIC.بغية إتمام التحضيرات التقنية لوضع البرنامج حيزالتنفيذ ،) 

 أي مسائل أخرى

مركز فإن واجتماعات اللجنة الدورية،  ،إشارة إلى القرارات ذات الصلة للدورات السابقة للكومسيك .１５

مجموعة البنك و ،(SESRICاألبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

برنامج القطن لمنظمة التعاون  إتمامات بخصوص دبآخر المستج اللجنة قد أعلما ،(IsDBاإلسالمي للتنمية )

مجموعة البنك وجددت اللجنة مطالبتها  إرساء حوار بنّاء بين الفرقاء المعنيين. ضرورة ا، وأكداإلسالمي

 عملية إنجاز هذا المشروع. بتسريع للتنمية اإلسالمي

وقد أثار مكتب تنسيق الكومسيك مسألة المساهمات الممكنة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي،  .１６

بند من أجل منفعة الشعب الفلسطيني والقدس الشريف، واقترح نقاش سبل ووسائل القيام بذلك، بموجب 

خاص على جدول أعمال االجتماعات القادمة للجنة الدورية. وقد رحبت اللجنة باقتراح مكتب تنسيق 

الكومسيك ووسعته، بحيث يشمل الدول األعضاء البعيدة في منظمة التعاون اإلسالمي، مثل: غيانا وسورينام 

ى جدول أعمال االجتماع القادم والدول المراقبة. وقد قررت الجنة أن تضّمن هذه المسألة في بند منفصل عل

 للجنة الدورية.

 اختتم اجتماع اللجنة بشكر المشاركين. .１７

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

--------
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 كلمة سعادة السيد فؤاد أوقتاي نائب رئيس الجمهورية التركية

 في الجلسة الختامية

 والثالثين للكومسيكللدورة الخامسة   

 (2019نوفمبر/تشرين الثاني  28)إسطنبول، 

 الوزراء األكارم،

 المشاركون الكرام،

 

 وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 

لقد اختتمنا الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك بنجاح بعد مناقشات مثمرة، واعتمدنا مجموعة من القرارات 

ضوع "تعزيز النظم الغذائية المستدامة في الدول اإلسالمية" في إلى جانب توصيات السياسات حول مو

 جلسة تبادل وجهات النظر.

يعد توفير الغذاء الصحي والمغذي للسكان ضمن حدود بيئية آمنة أحد أكبر التحديات العالمية في ظل تزايد  

التي تكون من صنع تعداد سكان العالم. تؤدي النزاعات اإلقليمية والحروب والكوارث الطبيعية، وتلك 

اإلنسان وتغير المناخ وتناقص المناطق الزراعية إلى اختالل التوازن بين العرض والطلب في مجال 

األغذية. ولهذا سيتعين أن تزداد اإلمدادات الغذائية العالمية زيادة هائلة لتلبية احتياجات سكان العالم الذين 

 .2050مليار نسمة بحلول عام  9.1سيصل عددهم إلى 

% من جميع 25مليون شخص، أي ما يقرب من  200يعدُّ هذا الوضع أيضاً مصدر قلق بالغ، إذإن قرابة 

األفراد الذين يعانون من نقص التغذية ونقص األمن الغذائي في العالم، يعيشون في دول أعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي.

 ،حضرات الضيوف األكارم

خالل خطابه االفتتاحي، يواجه العالم اإلسالمي حاليًا تهديدات خطيرة مثل كما أكد فخامة الرئيس أردوغان 

اإلرهاب واالضطرابات المدنية والصراع الطائفي، فضاًل عن الغضب والجهل، عالوة على ذلك، تتفاقم 

 هذه التهديدات في أجزاء أخرى من العالم في شكل عداء اإلسالم والخوف من األجانب.

ألكثر معاناة من مشاكل كالجوع والفقر والجفاف وتفاوت الدخل هي أيًضا بلدان لألسف، فإن البلدان ا

من الدول ذات الدخل المنخفض في العالم والتي تعاني من نقص الغذاء  54دولة من أصل  28إسالمية، فإن 

% من حجم سكان 24هي أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وعلى الرغم من أن الدول اإلسالمية تشكل 

 % من حجم التجارة العالمية.9.7العالم، إال أنها ال تساهم سوى بنسبة 

 

 حضرات الضيوف األكارم،

في الوقت الذي تقع فيه أكثر من ربع المساحة المزروعة في العالم في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، 

اإلسالمي نواجه عاون منظمة الت% من المنتجات الزراعية في العالم، ومع ذلك فإننا كمجموعة 20وننتج 

 عجزاً تجارياً كبيراً في تجارة المواد الغذائية والزراعية.

مليار  184مليار دوالر، بينما استوردنا ما قيمته  117مواد غذائية ومشروبات بقيمة  2018صدرنا في 

ة داخل مليار دوالر. كما بلغت الواردات الغذائي 67دوالر من المواد الغذائية، في ظل عجز كبير قدره 

% فقط من وارداتنا الغذائية. ومن خالل التدخالت 18مليار دوالر، أي  34منظمة التعاون اإلسالمي 
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اإليجابية على النحو الوارد في توصيات سياساتنا، يمكننا بسهولة تحسين إنتاجنا الزراعي، وزيادة حجم 

 نية قصيرة.تجارة المواد الغذائية، وتقليل العجز التجاري بشكل كبير في فترة زم

 أؤمن بأن تبادلنا لآلراء والخبرات سيسهم في تحسين واستدامة النظم الغذائية في بلداننا.

 المشاركون األكارم،

كلما زادت عالقاتنا االقتصادية والتجارية تمكنا من مقاومة التهديدات الخارجية. وفي هذا الصدد، أود التأكيد 

ة فيما بين دول منظمة التعاون اإلسالمي. إننا نهتم كثيراً بتحقيق مرة أخرى على أهمية زيادة التجارة البيني

%، ولتحقيق هذا الهدف 25الهدف المتمثل في وجود حجم تجارة داخل منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة 

 المهم سنحتاج بالتأكيد إلى أدوات فعالة وبرامج مستهدفة.

، والذي بذلنا من TPS-OICي يشار إلي باختصار إن إحدى هذه األدوات هي نظام األفضلية التجارية، الذ

أجله جهوداً مكثفة لسنوات عديدة. وكما تناقشنا في جلسة العمل، فنحن نقترب من تفعيل هذا النظام. وإذا ما 

تم تحديث المستندات الفنية ذات الصلة وإكمالها بالتنسيق القياسي نفسه، فآمل أن نتمكن من البدء في تنفيذ 

 حيوي قريباً، وأن نجني فوائد التجارة الحرة بين بلداننا.هذا النظام ال

 الزمالء األكارم،

لسوء الحظ، فإن بعض الدول اإلسالمية غارقة في الصراعات، بدًء من الصومال إلى أفغانستان واليمن 

يات وفلسطين وسوريا وليبيا، فالعالم اإلسالمي كان وما زال يعاني من الحزن والمآسي، والمجتمعات واألقل

المسلمة في كل أنحاء العالم بدءاً من الروهينغا إلى األويغور، إلى األقلية المسلمة التركية في تاراكيا الغربية 

، بحاجة إلى رعايتنا وحمايتنا، كما يعاني القبارصة األتراك المسلمين من عزلة ال إنسانية ومن المقاطعة

ني يناضل من أجل حقوقه وكرامته الوطنية، ويحتاج وال يزال الشعب الفلسطي وبالتالي يستحقون تضامننا.

 مساعدتنا االقتصادية.

وفي الوقت ذاته، تتطلب الكوارث الطبيعية في العالم اإلسالمي تضامننا الفعال وتحركنا العاجل أيضاً. 

س وتؤسفنا رؤية الزلزال األخير في ألبانيا وما تسبب فيه من خسائر بشرية ومادية، وقد دعا فخامة الرئي

أردوغان أمس الدوَل والمؤسسات األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، بما في ذلك مجموعة البنك 

اإلسالمي للتنمية وصندوق التضامن اإلسالمي إلى حشد مساعداتهما اإلنسانية العاجلة إلظهار التضامن 

 امة الرئيس أردوغان.الفعال مع أشقائنا األلبانيين، وأغتنم هذه الفرصة وأؤكد من جديد على دعوة فخ

 

نظراً إلى قدرتنا وإمكاناتنا، علينا أن نبحث عن حلول فعالة لمشكالتنا عن طريق استخدام األدوات المتاحة، 

وفي هذا الشأن، تحتفل منظمة التعاون اإلسالمي، ثاني اكبر منظمة دولية بعد األمم المتحدة، بعيدها الخمسين 

ة التعاون اإلسالمي فقد بذلنا قصارى جهدنا وتحملنا مسؤولية االستجابة هذا العام، وخالل رئاستنا لقمة منظم

 لتطلعات العالم اإلسالمي.

خالل القمم االستثنائية لمنظمة التعاون اإلسالمي المنعقدة في اسطنبول، استجابت الدول األعضاء في 

نا الفلسطينيات، كما أبدوا المنظمة استجابة قوية ضد الطغيان المفروض على أشقائنا الفلسطينيين وشقيقات

رفضهم لفرض حكم األمر الواقع على القدس. ولقد صادقت الجمعية العمومية لألمم المتحدة بأغلبية ساحقة 

في جلساته الخاصة العاجلة على القرارات التي تبنتها هذه القمم االستثنائية لمنظمة التعاون اإلسالمي. وإن 

 قوق فلسطين وُحرمة القدس في جميع المحافل الدولية.تركيا مصممة على مواصلة الدفاع عن ح

وكمما يردد فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان مراراً فإن "العالم أكبر من خمسة"؛ لذا فإن هيئات األمم 

 المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بحاجة إلى إعادة هيكلة على هذا األساس.

 أيها المشاركون الكرام،
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نا أن الجهود المبذولة إلنشاء مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي قد وصلت إنه من دواعي سرور

إلى مرحلتها النهائية، وأنها ستؤتي ثمارها بعد االنتهاء من الدراسات الالزمة. ولعلكم تتذكرون أن اقتراح 

ة الثالثة عشرة التي إنشاء مركز التحكيم قد طرحه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان خالل القمة اإلسالمي

. وبعد ثالث سنوات، وهي فترة زمنية قصيرة نسبياً، فإننا على وشك 2016عقدت في هذه القاعة في عام 

افتتاح هذا المركز المهم من أجل جهود تعاوننا المستقبلية. وإنها لنقطة مشجعة لمساعينا األخرى في مجاالت 

 التعاون المختلفة.

صلحة الذين ساهموا في هذه العملية بما في ذلك مكتب تنسيق الكومسيك، أود أن أشكر جميع أصحاب الم

وجميع  (،TOBBواتحاد الغرف والبورصات التركية ) ،والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

 الدول األعضاء التي ساهمت في هذا النجاح.

 المندوبون األكارم،

في نطاق مجموعات عمل الكومسيك لتعميق التعاون في مجال أود أيضاً أن أوضح فوائد األنشطة التي نفذت 

التنمية بين بلداننا. إن مجموعات العمل هي منصات مهمة لتبادل الخبرات تتناول قضايا التطوير الرئيسة 

على المستوى الفني، وتوفر لنا توصيات السياسات التي أعدتها مجموعات العمل فرصة جيدة للتغلب على 

 اجهها بروح من التعاون.التحديات التي نو

إن آلية تمويل مشاريع الكومسيك تقدم لنا فرصة مهمة لتنفيذ توصيات السياسات التي نعتمدها في الجلسات 

مشروع تعاون متعدد األطراف من قبل الدول  22الوزارية للكومسيك. وخالل العام الحالي جرى تنفيذ 

المتزايد للبلدان األعضاء بهذه اآللية المهمة، آمالً أن تزداد األعضاء. وفي هذا الصدد أشير إلى االهتمام 

 أعداد المشاريع في السنوات المقبلة.

إن ثّمة عالقة إيجابية بين التنمية االقتصادية وتخفيف حدة الفقر. ومع ذلك فإن النمو المرتفع قد يزيد من  

 دلة لكل مواطن.عدم المساواة والفقر إذا كانت الدولة تفتقر إلى رؤية شاملة وعا

وعلى مدى عقود ناضل االقتصاديون لصياغة سياسات تعزز النمو والتنمية. لكن لسوء الحظ فشلت تلك 

السياسات التقليدية ذات "المقاس الواحد الذي يناسب الجميع" مراراً، ولم تسهم في سد فجوات التنمية بين 

 الدول الغنية والفقيرة.

ت على من النمو ، ولكننا أيضاً حققنا عبر السنوات الماضية تقدماً ملحوظاً وفي تركيا، مع أنننا حققنا معدال

في مجاالت القضاء على الفقر المدقع، وزيادة فرص الحصول على التعليم العام، والحد من وفيات األطفال 

 واألمهات، من خالل صياغة سياساتنا المحلية وتحديد أولوياتنا ومن خالل القيادة القوية.

 ً الذي نشره البنك الدولي، كانت تركيا هي الدولة التي  2017ألطلس أهداف التنمية المستدامة لعام ووفقا

الماضية. وقد جرى تخفيض نسبة األشخاص  15خفضت معدالت الفقر أكثر من غيرها خالل السنوات الـ 

٪ في عام 1.58إلى  2002٪ في عام 30دوالر أمريكي يومياً من  4.3الذين يعيشون على ما هو أقل من 

2015. 

والصين أيضاً تعدّ حالة مهمة ومثاالً ناجحاً، فمع نموها االقتصادي الهائل، استطاعت أن تقلل نسبة الفقر من 

 .2015إلى عام  1990عاماً من عام  25% خالل 0.7% إلى 66.2

 المندوبون األكارم،

فع. فالحد من الفقر يتطلب التخطيط إننا بحاجة إلى أن نعي أن تخفيف حدة الفقر يتطلب أكثر من نمو مرت

الدقيق لتغيير النمط الفكري. ومع أن النمو المرتفع يخرج ماليين الناس من براثن الفقر، فإن النمو ال يعني 

 بالضرورة أن بلداً ما يسير في طريق التنمية المستدامة.

 االجتماعية اساسات للسياسات.. إن التنمية هي في حقيقتها تأسيس للتشاركية، والفرص المتكافئة، والعدالة 
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إننا نحاول، تحت رعاية الكومسيك، إنتاج أفكار تنموية وتوصيات سياسات تالمس حياة شعوبنا بشكل 

إيجابي، وخصوصاً شرائح الفقراء والمحرومين في المجتمع. هذا فضالً عن أن المشاريع التي مولتها آلية 

ل السنوات الست الماضية من قبل الدول األعضاء، ستساهم تمويل مشاريع الكومسيك، والتي تم تنفيذها خال

بشكل مباشر أو غير مباشر في جهودنا للتخفيف من حدة الفقر. إننا بحاجة إلى تعزيز هذه الخصوصية 

 الفريدة للكومسيك في السنوات المقبلة.

عنا بسرعة وكما أشرت من قبل، فبينما نعزز تعاوننا وتضامننا تحت مظلة الكومسيك وننفذ مشاري

كبيرة، فإننا سنكون قادرين على المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية لمنطقتنا، ومن خالل 

ذلك سنكون قادرين أيضاً على المساهمة في السالم واالستقرار في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

 والعالم.

 الوزراء األعزاء

 المندوبون األكارم،

سب جداً الختيار عنوان مؤتمر تبادل اآلراء الوزاري في العام المقبل باسم "تعزيز أعتقد كذلك أن الوقت منا

 روح المبادرة من أجل التنافس في صناعة السياحة".

وآمل أن تسفر مناقشاتنا ومداوالتنا وقرارات دورتنا عن نتائج مفيدة، وأن تعمق تعاوننا كأمة إسالمية. 

 قة ببلدي.وسأتابع شخصياً تنفيذ القرارات المتعل

 وقبل أن أختتم كلمتي،

أود أن أشكر فخامة الرئيس أردوغان لقيادته ولدعمه للعالم اإلسالمي بأسره وقيادته االجتماع الوزاري 

 الخامس والثالثين للكومسيك.

كما أود أن أشكر جميع وفود البلدان األعضاء، واألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساتها، 

 المنظمات الدولية على مساهماتها الفعالة والقيمة. وغيرها من

كما أود أن أشكر وفود البلدان األعضاء وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء فريقنا على مساهماتهم في 

 الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك.

ن وأعرب عن شكري لمكتب تنسيق الكومسيك والمترجمين التحريريين والفوريين وجميع الموظفي

 المشاركين في تنظيم اجتماعنا على جهودهم الثمينة لضمان عقد هذا االجتماع بنجاح.

خالل جلستنا، سمعت العديد من كلمات الشكر لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونود في الواقع جميعاً 

س لجنة أن نعرب عن شكرنا الخالص وامتناننا لفخامة الرئيس أردوغان رئيس الجمهورية التركية، ورئي

الكومسيك، على قيادته الحكيمة الفعالة نحو تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول اإلسالمية، وعلى 

 دعمه المستمر للعالم اإلسالمي بأسره وإلى االجتماع الوزاري الخامس والثالثين للكومسيك.

 تمنى لكم عودة آمنة إلى أوطانكم.آمل أن تعودوا جميعاً إلى بلدانكم بذكريات سعيدة من إسطنبول، كما أ 

 شكراً جزيالً لكم

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                          

 

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

* * * * * * ** 
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 األصل : باالنجليزية

 

 الخاصة بالسياسات، الصادرة عن اجتماعات فرق عمل الكومسيكالتوصيات 

 

 التوصيات الخاصة بالسياسات الصادرة عن فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة – 1

 التوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن  1-1

 االجتماع الثالث عشر

 لمجموعة عمل الكومسيك المعنية بالتجارة

 

في أنقرة بتركيا  2019مارس/أذار  7عقدت مجموعة عمل الكومسيك المعنية بالتجارة اجتماعها الثالث عشر في 

تحت عنوان "تعزيز اإلتاحة العامة للمعلومات الجمركية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". 

ول تقريب السياسات حول تعزيز اإلتاحة وأثناء االجتماع، أجرت مجموعة العمل المعنية بالتجارة، مداوالت ح

العامة للمعلومات الجمركية. جاءت وثيقة االجتماع والتي تم إعدادها وفقًا للنتائج الرئيسية للتقرير البحثي الذي 

لمجموعة عمل الكومسيك المعنية بالتجارة وردود الدول األعضاء  13تم إجراؤه خصيًصا لالجتماع الثالث عشر 

سة المرسلة من قبل نقاط االتصال الخاصة بمكتب تنسيق الكومسيك إلى مجموعة العمل المعنية على أسئلة السيا

بالتجارة قبل عقد االجتماع. اتفق المشاركون في أثناء االجتماع على التوصيات الخاصة بالسياسات والتي 

لسياسات التي أبرزها تضمنتها الوثيقة الصادرة عن االجتماع. تشمل الوثيقة الحالية التوصيات الخاصة با

 االجتماع. 

المتعلقة بالسياسات: تشجيع إنشاء آلية تشاور رسمية بين السلطات التنظيمية ومجتمع  1التوصية األولى 

 التجارة نحو ضمان بيئة تجارية فعالة لمصلحة مختلف أصحاب المصلحة على المستوى الوطني. 

ال تضمن آلية التشاور وردود األفعال الفعالة الدائمة نجاح أي مبادرة لتسهيل التجارة فحسب، بل تعزز أيًضا 

 امكانية التنبؤ بالبيئة التنظيمية المتعلقة بالتجارة. 

اته يُعد تطوير آليات تشاور فعالة مع القطاع الخاص أمًرا ضروريًا للسماح للقطاع الخاص لتقديم مدخالته أو تعليق

أو اقتراحاته قبل التنفيذ و اإلنفاذ )عندما يتم صياغة قوانين ولوائح جديدة لها القدرة على التأثير على التدفقات 

 التجارية وقبل بدء تنفيذها(. 

يمكن لتقديم إشعار مسبق حول التشريعات المقدمة للتشاور العام أن يُمهد الطريق لتعزيز قدرة أصحاب المصلحة 

( أيًضا كآلية تشاور NTFCبسرعة وكفاءة. كما يُمكن استخدام اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة )على االستجابة 

 فعالة. 

التوصية الثانية المتعلقة بالسياسات: استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بصورة فعالة لنشر التجارة، 

 خاصة المعلومات المتعلقة بالجمارك.

مات المتعلقة بالتجارة والجمارك والوصول إلى هذه المعلومات من خالل تكنولوجيا يُمكن أن يلعب توفير المعلو

ً في تيسير التجارة وكذلك نقطة انطالق مهمة إلصالحات تيسير التجارة  المعلومات واالتصاالت دوراً حيويا

علقة بالتجارة على األخرى األكثر طموًحا. يمكن من خالل رقمنة تدفقات المعلومات نشر الجمارك والبيانات المت

جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بسهولة وبشكل مستمر وسريع. كما تتيح هذه التقنية للهيئات التنظيمية توفير 

المعلومات الحديثة في الوقت المناسب بتكاليف منخفضة. يُمكن إجراء تدفق المعلومات هذا بسهولة أكبر عن 

المعلومات واالتصاالت األخرى. يُعد تطوير تكنولوجيا المعلومات  طريق استخدام اإلنترنت أو أدوات تكنولوجيا

 واالتصاالت سهلة االستخدام هو العامل الرئيسي لالستخدام المتوقع واالستفادة من هذا االستثمار. 

فمن خالل استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثل أنظمة النافذة الواحدة االفتراضية، يُمكن 

ول إلى جميع القواعد واللوائح بسهولة، ويمكن تحميل النماذج وتعبئتها، كما يمكن تقديم األوراق الالزمة الوص

إلكترونيًا. فقبل أن يصبح هذا النظام حقيقة فإنه يتطلب مستوى معين من البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث 
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ر القانوني الالزم الذي يغطي استخدام الوثائق وصول المستخدم إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلطا

 اإللكترونية والتوقيعات الرقمية. 

التوصية الثالثة المتعلقة بالسياسات: تشجيع تطوير نظام فعال للتحكم المسبق من أجل تعزيز اليقين والقدرة 

 على التنبؤ بالعمليات الجمركية 

كل من التجار واإلدارات الجمركية التي تعزز اليقينية والقدرة نظام الحكم المسبق هو أداة مثبتة لتسهيل التجارة ل

 على التنبؤ بالعمليات الجمركية. 

الحكم المسبق هو مشورة رسمية ملزمة قبل االستيراد أو التصدير تصدر من قبل سلطة جمركية مختصة، والتي 

رها. يُمّكن هذا القرار التجار من تزود مقدم الطلب بحكم محدد زمنياً على البضائع المراد استيرادها أو تصدي

الحصول على معلومات دقيقة وُملزمة مسبقًا للمعاملة الفعلية ولألخرى المماثلة خالل فترة محددة في المستقبل، 

وغالبًا ما تكون العمليات أسرع قليلة التأخير في وقت تخليص المنتج المعني. وعالوة على ذلك، يتم تقليل 

مركية حول مسائل التعريفة والتقييم واألصل حيث أن عملية التداول بين المسؤولين قد النزاعات مع السلطة الج

حدثت قبل إصدار الحكم المسبق. لوجود نظام حكم متقدم وفعال، يجب أن تكون هناك إجراءات واضحة وقوية، 

ة البرنامج من فعالية باإلضافة إلى التزام قوي من جانب اإلدارات الجمركية. كما يُعزز خلق الوعي العام ومعرف

 النظام. 

( المتكاملة وبوابات المعلومات SWالمتعلقة بالسياسات: تعزيز أنظمة النافذة الواحدة ) 4التوصية الرابعة 

التجارية لدمج وظائف معالجة المعامالت الخاصة بنظم النافذة الواحدة مع مستودع شامل للقوانين واللوائح 

 بالتجارة.والقواعد واإلجراءات المتعلقة 

يُعد دمج المعلومات في موقع واحد أو أقل عدد من المواقع أحد المبادئ الهامة في نشر المعلومات. تعمل بوابات 

المعلومات التجارية في هذا الصدد كمنصة واحدة تستخدم لتجميع ونشر كافة المعلومات المتعلقة بالتجارة لمختلف 

ناحية أخرى المتداولين من اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلقة بالتجارة  الوكاالت. تُمكن أنظمة النافذة الواحدة من

والجمارك من خالل منشأة واحدة. تختلف الهيئة المسؤولة عن تشغيل نظم النافذة الواحدة في مختلف الدول 

األعضاء. في حين أن سلطات الجمارك هي المسؤولة عن تشغيل نظم النافذة الواحدة في العديد من الدول 

 عضاء، ففي بعض الحاالت، تقوم وزارة االقتصاد/التجارة أو السلطات الوطنية األخرى بهذه المهمة. األ

ويفضل  -في بيئة ما بعد انفاقية تيسير التجارة، تعمل العديد من البلدان النامية في وقت واحد على نوافذ واحدة

ة للجمع بين هذه الجهود إلنتاج واجهة وبوابات المعلومات التجارية. ُهناك حجة قوي -أن تكون افتراضية 

إلكترونية واحدة تجمع بين قوة معالجة المعامالت من نافذة واحدة مع مستودع شامل للقوانين واللوائح والقواعد 

و  PortNetواإلجراءات والمستندات المتعلقة بالتجارة، كما أنه يرتبط عادة بإرشاد. يُمثل التعاون بين 

TradeSense  مثاالً على هذه العملية. ثانيًا، يُمكن ربط المصادر الجزئية اإللكترونية بمواد أخرى في المغرب

 ذات صلة، بحيث يتم تبسيط عملية التنقل للمجتمع التجاري. 

المتعلقة بالسياسات: رفع مستوي التعاون الدولي واإلقليمي واالستفادة من الخبرات  5التوصية الخامسة 

 القُطرية الناجحة لتعزيز توافر المعلومات التجارية. 

ُهناك أمثلة على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تستخدم االتفاقيات اإلقليمية "كمرساة" لدعم 

يئتها التجارية، بما في ذلك فصول حول الشفافية في االتفاقيات التجارية، باإلضافة إلى توسيع نطاق تحسين ب

عند االقتضاء، ليشمل نظام النافذة الواحدة لتغطية اإلرشادات. وبالنظر إلى الروابط التجارية  -المبادرات اإلقليمية 

سالمي، هنالك مجال للدول األعضاء لالستفادة من والروابط األخرى بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل

التجارب الناجحة في أماكن أخرى لتطوير مبادرات محلية لتحسين توافر المعلومات المتعلقة بالتجارة للعامة. 

يمكن أن يساعد نقل المعرفة عالية األداء من دول منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء اآلخرين على تحسين توافر 

، وفي النهاية تعزيز التجارة داخل المجموعة. من ناحية أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن تيسير التجارة المعلومات

هو جهد عالمي مستمر وال يقتصر على منظمة التعاون اإلسالمي أو الدول النامية. كما يشهد العالم على المراجعة 

بغي النظر أيًضا إلى أفضل الممارسات والدروس المستمرة لبرامج تيسير التجارة من قبل الدول المتقدمة. لذلك، ين

المستفادة في تيسير التجارة خارج دول منظمة التعاون اإلسالمي، ويمكن حتى تحقيق نقل المعرفة من خالل 

 الترتيبات اإلدارية مثل مذكرة التفاهم والتدريب الداخلي وتبادل الخبراء وورش العمل. 

 تعلقة بالسياسات: األدوات الالزمة لتنفيذ التوصيات الم
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توصي مجموعة العمل في اجتماعاتها الالحقة بتوضيح مجاالت مجموعة عمل التجارة التابعة للكومسيك:  -

 السياسات المذكورة أعاله بمزيد من التفصيل. 

في إطار تمويل مشروع الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق الكومسيك القتراح تمويل مشاريع الكومسيك:  -

. ومن خالل آلية تمويل مشروعات الكومسيك، يمكن للدول األعضاء المشاركة بمجموعات مشروعات كل عام

العمل أن تقوم بتقديم مشروعات تعاون متعددة األطراف ليتم تمويلها من خالل منح مقدمة من مكتب تنسيق 

ن تمويل مشاريع الكومسيك. فيما يتصل بمجاالت السياسات المذكورة بعاليه، يمكن للدول األعضاء االستفادة م

الكومسيك؛ حيث قد يمول مكتب تنسيق الكومسيك مشاريع ناجحة في هذا المجال. قد تشمل هذه المشاريع تنظيم 

الندوات والبرامج التدريبية والزيارات الدراسية وتبادل الخبراء وعقد ورش العمل وإعداد الدراسات التحليلية 

 ة وغيرها. وتقييم االحتياجات والمواد/الوثائق التدريبي

 

* * * * * * * * * * 

* * * * * * * 
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 توصيات السياسات التي سلط عليها الضوء  1-2

 االجتماع الرابع عشر لمجموعة العمل المعنية بالتجارة

 

في  2019أكتوبر/تشرين األول  24عقدت مجموعة عمل الكومسيك للتجارة بنجاح اجتماعها الرابع عشر في 

"تحسين أنظمة العبور الجمركي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". وقد أنقرة بتركيا تحت شعار 

أجرت مجموعة العمل المعنية بالتجارة خالل االجتماع مناقشات حول تقريب السياسات بين الدول األعضاء فيما 

تقرير البحثي الذي أجري يتعلق بأنظمة العبور الجمركي. وقد تم إعداد وثيقة االجتماع وفقا للنتائج الرئيسة لل

خصيصا لالجتماع الرابع عشر لمجموعة العمل المعنية بالتجارة وردود الدول األعضاء على أسئلة السياسات 

التي أرسلها مكتب تنسيق الكومسيك قبل االجتماع إلى جهات تنسيق مجموعة العمل المعنية بالتجارة. وخالل 

ات الواردة في وثيقة االجتماع. وتتضمن الوثيقة الحالية االجتماع وافق الحاضرون على توصيات السياس

 توصيات السياسات التي ُسلط الضوء عليها خالل االجتماع.

: وضع إطار قانوني وإجرائي مناسب إلدارات الجمارك الوطنية عن طريق االستفادة من 1توصية السياسات 

 آليات أخرى االتفاقيات الدولية الخاصة بأنظمة العبور الجمركي، إلى جانب

إن أحد الشروط األساسية المسبقة الالزمة الستخدام فعال للنقل الدولي هو وجود إطار قانوني وإجرائي مناسب 

يكلَّف به وتنفذه السلطات الوطنية المعنية، ال سيما إدارات الجمارك الوطنية. وإلى جانب اإلطار القانوني الوطني، 

نظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية( واالتفاقيات والمعايير تشجع المنظمات الدولية المعنية )مثل م

الدولية )مثل اتفاقية كيوتو المعدّلة لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية وإطار 

نائية وإقليمية مع الحكومات / معايير األمان بمنظمة الجمارك العالمية( الحكومات على إبرام وتنفيذ اتفاقات ث

 اإلدارات الجمركية األخرى للتعاون في مجال أنظمة العبور الجمركي.

وطالما أن هذه االتفاقات تتماشى مع المواثيق والمعايير والتوصيات الدولية ذات الصلة، فإنها ستسّهل العبور 

 الدولي. ويعتبر هذا األمر مهما بشكل خاص لما يلي:

ة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في الهيئات الدولية ذات الصلة بأنظمة العبور انخفاض مشارك• 

 الجمركي

 عدم التنفيذ الكامل للمواثيق والمعايير والتوصيات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية• 

مة العبور الجمركي وبين عدم االتساق بين التشريعات الوطنية والقوانين واللوائح الجمركية المتعلقة بأنظ• 

 المعايير والتوصيات الدولية 

معظم االتفاقيات الثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف الحالية ال تتماشى مع أحكام العبور المحددة في المواثيق • 

 والمعايير والتوصيات الدولية

جميع الوكاالت ذات الصلة، ال : وضع/تطوير نظام تبادل إلكتروني فعال للمعلومات بين 2توصية السياسات 

 سيما بين البلدان المتجاورة

يعتبر التبادل الفعال للمعلومات، دون اإلخالل باألمن القومي، بين جميع الوكاالت ذات الصلة المشاركة في 

 العملية، بما في ذلك وحدات الجمارك ومراقبة النقل والسلطات األمنية، ال سيما بين البلدان المتجاورة، عنصرا

 ضروريا في إدارة عمليات النقل ومراقبتها.

ومن أجل زيادة األثر اإليجابي لتبادل المعلومات بين السلطات الوطنية ذات الصلة إلى الحد األقصى، ال سيما 

بين سلطات الجمارك الوطنية ذات الصلة بأنظمة العبور الجمركي، ينبغي وضع مفهوم/معيار مشترك للتبادل 

ي لمعلومات ما قبل الوصول في "الوقت الحقيقي" )القريب( بين إدارات الجمارك. ويعتبر اإللكتروني والتلقائ

 هذا األمر مهما بشكل خاص لما يلي:

وجود مستويات مختلفة من التطور التكنولوجي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )بعض البلدان األعضاء • 

 لديها أنظمة تكنولوجيا معلومات عتيقة(

 نظمة مختلفة لمعالجة البيانات الجمركية استخدام أ• 
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 االفتقار لوجود أساس تنظيمي وطني لتبادل المعلومات مع خدمات الجمارك األخرى• 

 : تطوير نظام فعال لضمان إدارة والمراقبة أنظمة العبور الجمركي3توصية السياسات 

تجاوز مجموع أعلى معدالت الرسوم يجب أن تكون ضمانات أنظمة العبور الجمركي منخفضة قدر اإلمكان وأال ت

الجمركية المفروضة على منطقة جمارك العبور. كما يجب أن تكون الجمارك مرنة في صورة الضمان المطلوب 

من خالل عدم اإلصرار على اإليداعات النقدية أو قبول صكوك الضمان العامة التي تغطي عمليات العبور 

 الفردية أو المتعددة.

الجمركية بشدة بوضع إجراء موحد لمنح ضمان شامل من خالل حساب مبلغ الضمان على  كما توصى اإلدارات

 أساس حجم عمليات العبور التي قام بها مقدم الطلب في الفترة السابقة.

 وعند حساب مبلغ الضمان، ينبغي أال تؤخذ في االعتبار ما يلي:

 أي عقوبات يحتمل أن تكون مقتطعة • 

 في الدفع أي فائدة على التأخير • 

 مخاوف أخرى من شأنها أن تزيد من مبلغ الضمان أو تعيق عمليات النقل دون داع.• 

ووفقا لتقييم المخاطر ال يتم منح إذن باستخدام الضمان الشامل مع مبلغ الضمان بالكامل إال للشخص الذي يستوفي 

 الشروط التي وضعتها السلطات الوطنية.

ستوى المخاطر المعترف به، يمكن للحكومات إعداد قائمة بالسلع ذات الخطورة وباإلضافة إلى ذلك، فإنه وفقا لم

العالية يتم من خاللها نشر الحد األدنى المحدد لمعدالت حساب الضمان. وفي العادة قد تقيّم الحكومات بانتظام، 

 على أساس سنوي، مستوى المخاطرة الفعلي وقائمة البضائع عالية الخطورة.

المتطلبات األساسية ألي نظام عبور هو ضمان ساري المفعول لعمليات عبور واحدة أو متعددة، والتي إن أحد 

تغطي كامل مبلغ الرسوم الجمركية والرسوم المفروضة األخرى. ولزيادة الضمان في أنظمة العبور الجمركي 

ستخدامه مع أنظمة العبور الجمركي الوطنية أو الدولية/اإلقليمية، يوصى بتطوير نظام إدارة الضمان الذي يمكن ا

واإلجراءات الجمركية األخرى. ويدير مكتب الضمان الجمركي نظام إدارة الضمان. ويفحص ويراقب نظام 

إدارة الضمان ما إذا كان مبلغ الضمان أو المبلغ المرجعي للضمان الشامل أو إعفاء الضمان ال يتم تجاوزه عند 

 تقديم بيان جمركي جديد.

 : تيسير اإلجراءات والمستندات الالزمة لتسهيل عمليات العبور.4السياسات توصية 

تحتاج اإلدارات الجمركية والوكاالت الحكومية األخرى إلى تقليل البيانات المطلوبة لبيان العبور، وقد تطلب 

الشكلية ومتطلبات  البيانات الالزمة لتحديد البضائع ووسائل النقل. وفي هذا الصدد، يجوز لهم مراجعة اإلجراءات

 الوثائق الخاصة بالعبور بهدف تقليل تعقيدها.

كما يتم تشجيع اإلدارات الجمركية على توفير الشروط والمتطلبات المواتية، بما في ذلك تقديم البيانات والنماذج 

ت الحكومية المبسطة لعمليات النقل العابر إلى جميع مؤسسات األعمال. وقد تراجع اإلدارات الجمركية والوكاال

األخرى أيضا اإلجراءات الشكلية ومتطلبات الوثائق الخاصة بالعبور بهدف توفيقها مع المتطلبات اإلقليمية 

 والدولية.

وبناء على الطلب، يجوز للسلطات الجمركية التصريح بأي من إجراءات التيسير التالية فيما يتعلق بإخضاع 

 هذا اإلجراء لدى مكاتب الجمارك الداخلية: البضائع ألنظمة العبور الجمركي أو في نهاية

ل المرخص، مما يسمح لحامل الترخيص بإخضاع البضائع ألنظمة العبور الجمركي دون تقديمها  أ( وضع المرس 

 إلى الجمارك في مكتب الجمارك للمغادرة 

أنظمة العبور ب( حالة المرسل إليه المرخص، مما يسمح لحامل الترخيص باستالم البضائع المنقولة بموجب 

 الجمركي في مكان مرخص له إلنهاء اإلجراء نيابة عن مكتب الجمارك في الوجهة المقصودة

ج( استخدام أختام من نوع خاص، حيث يكون الختم مطلوبا لضمان تعريف البضائع الخاضعة ألنظمة العبور 

 الجمركي 
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 ألنظمة العبور الجمركيد( استخدام بيان جمركي مع متطلبات بيانات مخفضة إلخضاع البضائع 

هـ( استخدام وثيقة نقل إلكتروني كبيان جمركي إلخضاع البضائع ألنظمة العبور الجمركي، على أن تتضمن 

تفاصيل هذا البيان وتكون تلك التفاصيل متاحة للسلطات الجمركية عند المغادرة وفي الوجهة المقصودة للسماح 

 راء.باإلشراف الجمركي على البضائع وتنفيذ اإلج

 : تطوير نظم متكاملة إلدارة المخاطر إلدارة إجراءات جمارك العبور وتيسيرها5توصية السياسات 

تحتاج الحكومات إلى وضع أنظمة متكاملة إلدارة المخاطر بين جميع وكاالت مراقبة الحدود المشتركة داخل 

امل اإلقليمي. ومن المفترض أن تسهل هذه البلد وفيما بين البلدان المتجاورة التي تعتبر أطرافا في مبادرات التك

الخدمة المتكاملة لتقييم المخاطر إجراءات اتخاذ القرار. ويمكن تقدير المخاطر لكل حركة عبور بدقة، ليعتمد 

القرار على هذا الخطر. وبهذه الطريقة سيتم تقليل استخدام الصالحيات التقديرية من جانب الوكاالت الجمركية 

 ال عن أنه يجب إدراج عمليات العبور في إطار إدارة المخاطر الجمركية.وموظفيها. هذا فض

: ضمان إدارة حدود جيدة التنسيق من خالل تعزيز التعاون بين مختلف وكاالت مراقبة 6توصية السياسات 

 الحدود ومع البلدان المتجاورة وتعيين منّسق عبور وطني.

إدارات الجمارك وغيرها من الوكاالت الحكومية ذات الصلة إن هناك حاجة إلى تعزيز التعاون المتبادل بين 

المسؤولة عن مراقبة الحدود واإلجراءات المتعلقة بنقل البضائع. كم أن هناك حاجة إلى خطة تنظيمية مناسبة 

 للسلطات الجمركية على جميع المستويات لضمان التوزيع الفعال للموارد البشرية والتقنية الالزمة لنظام النقل.

ينبغي أن تتعاون وكاالت الحدود مع الدول المجاورة لتنسيق اإلجراءات عند المعابر الحدودية وتسهيل عمليات و

 المرور. لذلك يتم تشجيع الحكومات على تنسيق أنشطة عمليات العبور بين مختلف وكاالت مراقبة الحدود.

سارات والمقترحات الواردة من بلدان ويمكن للحكومات أيضا تعيين منّسق وطني للعبور إلدارة جميع االستف

 أخرى فيما يتعلق بحسن سير عمليات النقل.

األعمال( لتعزيز الشراكة مع القطاع -: تطوير اآلليات الالزمة )مثل برنامج شراكة الجمارك7توصية السياسات 

 الخاص خالل عملية وضع السياسات واإلجراءات المتعلقة بالعبور.

وتعديل ومراجعة السياسات واإلجراءات الخاصة بالترانزيت، يتعين عليها أن تأخذ  عندما تقوم الحكومات بوضع

في االعتبار تزويد المشغلين متناهي الصغر أو الصغار أو المتوسطين أو المماثلين لهم بفرصة كافية ليعبروا 

قت الكافي عن وجهات نظرهم بشأن السياسات واإلجراءات. كما يجب أن تتاح للقطاع الخاص الفرصة والو

 للتعليق على اللوائح المقترحة المتعلقة بحركة البضائع العابرة.

ع اإلدارات الجمركية على تطوير برنامج شراكة جمركية تجارية لتحسين فعالية العبور وفقا -ولهذا تُشجَّ

األعمال التابعة لمنظمة الجمارك العالمية. كما توصى الحكومات بوضع -إلرشادات شراكة الجمارك

 ات/إجراءات لمراجعة القرارات اإلدارية المتعلقة بالعبور والطعن فيها.آلي

 

 أدوات لفهم توصيات السياسات:

يجوز لمجموعة العمل في اجتماعاتها الالحقة أن تدرس مجاالت السياسات  مجموعة عمل الكومسيك للتجارة: -

 المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيال.

طار تمويل مشاريع الكومسيك يدعو مكتب تنسيق الكومسيك إلى تقديم في إ تمويل مشاريع الكومسيك: -

مقترحات مشاريع كل عام. ومن خالل تمويل مشاريع الكومسيك تستطيع الدول األعضاء المشاركة في 

مجموعات العمل تقديم مشاريع تعاون متعددة األطراف يتم تمويلها من خالل المنح المقدمة من مكتب تنسيق 

ما بالنسبة لمجاالت السياسات المذكورة أعاله ومجاالتها الفرعية، فيمكن للدول األعضاء االستفادة الكومسيك. وأ

من تمويل مشاريع الكومسيك، ويمكن أن يمول مكتب تنسيق الكومسيك المشاريع الناجحة. هذا وقد تشمل 

لعمل وإعداد الدراسات المشاريع حلقات دراسية وبرامج تدريبية وزيارات دراسية وتبادل الخبراء وورش ا

 التحليلية وتقييم االحتياجات ومواد/وثائق التدريب وما إلى ذلك.

* * * * * * * * * * * * 
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 لنقل واالتصاالتباالتوصيات الخاصة بالسياسات الصادرة عن فريق عمل الكومسيك المعني  – 2

 التوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن 2-1

 االجتماع الثالث عشر

 لمجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت

 2019مارس /آذار  21عقدت مجموعة عمل الكومسيك المعنية بالنقل واالتصاالت اجتماعها الثالث عشر في 

في أنقرة بتركيا تحت عنوان "تحسين تقييمات مشروعات النقل في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

تصاالت خالل االجتماع، مداوالت بشأن توصيات السياسة المتعلقة اإلسالمي". أجرت مجموعة عمل النقل واال

بتقييمات مشروعات النقل. تمت صياغة التوصيات السياسية باألخذ باالعتبار التقرير البحثي بعنوان "تحسين 

 تقييمات مشروعات النقل في الدول األعضاء في الدول اإلسالمية" وردود الدول األعضاء على األسئلة المرسلة

 من قبل مكتب تنسيق الكومسيك المتعلقة بالسياسات. توصيات السياسة هي كما يلي: 

التوصية األولى المتعلقة بالسياسات: تصميم إطار منهجي لتقييم مشروعات النقل، مع اإلشارة إلى األهداف 

 واألنواع والمنهجيات الُمستخدمة.

 األساس المنطقي: 

وتقييم وتنفيذ االستثمارات العامة يُعد أمًرا غاية في األهمية لتحقيق نتائج إن وجود إطار ثابت لتحديد وتنسيق 

أفضل للمشروع )المشروعات( المنفذة. وسيتم دمج تقييم المشروعات لالستثمارات العامة كعملية طويلة ومتعددة 

 الجوانب في إطار أوسع التخاذ القرارات. يجب أن يشير إطار تقييم مشروع النقل إلى:

 أنواع تقييم المشاريع التي ينبغي تنفيذها ومتى؛ ما هي 

 ما هو هدف التقييم وكيف يتوقع أن يُسهل التقييم عملية صناعة القرار؛ 

 الفائدة، تحليل المعايير المتعددة، تحليل فعالية التكلفة(.-ما نوع التحليل والمنهجيات المطبقة )تحليل التكلفة 

ية لتقييم المشروع هو تحديد الفوائد االجتماعية للمشروع. يعد تحليل عالوة على ذلك، فإن أحد األهداف الرئيس

الفائدة منهجية مفضلة شائعة لهذا الغرض، خاصة بالنسبة لمشاريع النقل الكبيرة. إن هذه المنهجية مفيدة -التكلفة

 .أيًضا في حالة تمويلية بين القطاعين العام والخاص، حيث يمكن أن تكمل عملية التقييم المالي

التوصية الثانية المتعلقة بالسياسات: وضع/تحسين أدلة للمستخدم والمبادئ التوجيهية للحصول على تقييمات 

 فعالة متناسقة لمشروع النقل باإلضافة إلى التنفيذ الفعال لتلك القائمة.

 األساس المنطقي: 

ع. يُسهل وضع أدلة للمستخدم ُمعدة يُعد تقديم إرشادات واضحة أمًرا هاًما من حيث كيفية إجراء تقييمات المشرو

خصيًصا للحالة عمليات تقييم المشروع بأكمله. يمكن وضع المبادئ التوجيهية الدولية وأدلة االستخدام في 

االعتبار بالنسبة للمبادئ واألساس المنطقي العام، بينما يمكن وضع معايير وإجراءات خاصة بكل بلد لتعكس 

المتوقع أن تقدم أدلة االستخدام إرشادات واضحة حول كيفية إجراء تقييم  السياق الوطني بصورة أفضل. من

 المشروع، بما في ذلك:

  وضع توصيف لعملية التقييم، بخطوات محددة بوضوح، تضم تحديد المشروع وتحليل الطلب وتحليل

والتحليل االقتصادي الخيارات وخيارات االستدامة المالية والعائد على المشروع وعلى رأس المال الخاص 

 وتحليل المخاطر.

  المعايير المنهجية، مثل التكاليف والمنافع النموذجية التي يتعين إدراجها، وتقنيات التعامل مع تسييل الفوائد

 وما إلى ذلك.

  يمكن مراجعة معلمات اإلدخال القياسية، مثل مدة المشروع ومعدل الخصم وقيم الوقت وقيمة العمر

 ى ذلك دوريًا. اإلحصائي، وما إل

يُساهم التوحيد والمواءمة في تقييمات مشروعات النقل في مصداقية النتائج. وعالوة على ذلك، فإنه يساهم في 

 القدرة على مقارنة نتائج التقييم، والتي قد تكون مفيدة لتحديد أولويات المشاريع. 
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كجزء رئيسي من دورة المشروع واالستفادة من  التوصية الثالثة المتعلقة بالسياسات: تطبيق تقييمات مشروع النقل

 البيانات/المعلومات عالية الجودة كذلك الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع )المشاريع( السابقة.

 األساس المنطقي: 

يُستخدم تقييم المشروع عادة باعتباره عملية أوسع كتقييم مسبق لمشروع ذلك لتبرير قرار االستثمار. فبعيدًا عن 

يكون محصوراً في البُعد السابق في مرحلة ما قبل دراسة الجدوى، ينبغي أيضاً إجراء تقييم للمشروع في  أن

مرحلتي أثناء وما بعد التنفيذ. وعالوة على ذلك، تعتمد تقييمات المشروع بالضرورة على البيانات والمعلومات 

مشروع ومعلوماته وإتاحتها للسلطات الوطنية المناسبة. ومن أجل تحسين جودة التقييمات، ينبغي جمع بيانات ال

 ذات الصلة ألغراض الرصد وتوليد المشروع المقبل كدراسات مرجعية.

باإلضافة إلى ذلك، تُعد مراقبة عملية تنفيذ المشروع وإجراء تقييم منهجي بعد انتهاء المشروع من األمور بالغة 

األهمية لمقارنة التخطيط والتنفيذ. سيتيح هذا وضع التقييم المرجعية واألداء الُمحقق أثناء تنفيذ المشروع وتوفير 

 الدروس المستفادة للتقييم المقبل للمشاريع.   

التوصية الرابعة الخاصة بالسياسيات: التشجيع على تعزيز قدرة تقييم مشاريع النقل من خالل وضع نظام 

إلصدار الشهادات الرسمية للكفاءات وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات وورش العمل 

 وما إلى ذلك.  

 األساس المنطقي: 

لكافية ذات أهمية قصوى لدعم تقييم أفضل لمشروع النقل. كما أنه ضروري تُعد القدرة المؤسسية والبشرية ا

لوجود إطار تقييم أوسع مذكور أعاله وتسهيل عملية صنع القرار. يُمكن تعزيز القدرة على تقييم مشروعات 

 النقل، من بين أمور أخرى، من خالل:

  للموظفين العموميين وممثلي القطاع الخاص.وضع وتنفيذ البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات وورش العمل 

  تعزيز المعرفة والخبرة في تقييم المشاريع في مراكز الخبرة. سيعزز تجميع المعرفة والخبرة القدرة على تعميم

 تقييم المشروع في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باالستثمار. 

 شاركة في تقييم مشروع النقل. تشجيع تبادل الممارسات الجيدة بين الوكاالت والهيئات الم 

  تشجيع وضع نظام إصدار الشهادات الرسمية للكفاءات على المستوى الوطني، لكل من الموظفين العموميين

 والخبراء الخارجيين. 

 األدوات الالزمة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات:

توصي مجموعة العمل في اجتماعاتها الالحقة بتوضيح مجاالت  فريق عمل الكومسيك المعني بالنقل واالتصاالت:

 السياسات المذكورة أعاله بمزيد من التفصيل.

في إطار تمويل مشروعات الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق الكومسيك إلجراء مشروعات  تمويل مشروعات الكومسيك:

المشاركة في فرق العمل أن تقوم بتقديم  سنوية. ومن خالل آلية تمويل مشروعات الكومسيك، يمكن للدول األعضاء

مشروعات تعاون متعددة األطراف ليتم تمويلها 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 

أن يقوم بتمويل المشروعات التي اجتازت التصفيات في هذا الصدد. قد تشمل هذه المشروعات تنظيم الندوات الكومسيك 

والبرامج التدريبية والزيارات الدراسية وتبادل الخبراء وعقد ورش العمل وإعداد الدراسات التحليلية وتقييم االحتياجات 

 والمواد/الوثائق التدريبية.

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

* * * * * * * * * 
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 وثيقة جلسة مناقشة السياسات المنعقدة على هامش 2-2

 االجتماع الرابع عشر لمجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت

 

أكتوبر / تشرين األول  3عقدت مجموعة عمل الكومسيك المعنية بالنقل واالتصاالت اجتماعها الرابع عشر في 

بتركيا تحت عنوان "إدارة مخاطر مشاريع نقل شراكات القطاع العام والخاص في الدول في أنقرة  2019

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". وقد أجرت مجموعة عمل النقل واالتصاالت خالل االجتماع مداوالت 

ص. وتمت صياغة بشأن توصيات السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر في مشاريع نقل شراكات القطاع العام والخا

توصيات السياسات باألخذ باالعتبار التقرير البحثي بعنوان " إدارة مخاطر مشاريع نقل شراكات القطاع العام 

والخاص في الدول اإلسالمية" وردود الدول األعضاء على األسئلة المرسلة من قبل مكتب تنسيق الكومسيك 

 ي:المتعلقة بالسياسات. وتأتي توصيات السياسات كما يل

التوصية األولى المتعلقة بالسياسات: تشجيع تطوير / تحسين اإلطار القانوني عن طريق تبني التشريعات 

 المالئمة لشراكة القطاع العام والخاص.

 األساس المنطقي:

يفضل تحديد مشاريع شراكة القطاع العام والخاص كجزء من عملية وضع خطط التنمية الوطنية المعنية 

ل. واستنادا إلى عدد مبادرات شراكة القطاع العام والخاص المنفذة أو المتوقع تنفيذها في إحدى واستراتيجية النق

الدول، يمكن تبني إطار تنظيمي مالئم لشراكة القطاع العام والخاص. إن اإلطار القانوني المالئم لشراكات القطاع 

الخاصة المتعلقة بهذا النمط من أساليب العام والخاص، من بين أمور أخرى، ربما يتناول بشكل مناسب السمات 

الشراء، ليوفر كذلك مجموعة موحدة من األحكام التي يمكن أن تخفف مخاطر النزاعات المتعلقة بالتعاقد وإعادة 

التفاوض. كما سيتم النظر في حلول التمويل اإلسالمي لتأثيراتها اإليجابية المحتملة للتخفيف من مخاطر االقتصاد 

ان المالي. وبالنسبة العتماد التمويل اإلسالمي في البلدان التي ال يستخدم فيها بالفعل، يقترح تقرير الكلي واالئتم

بحث الكومسيك تنفيذ بعض الخطوات األساسية مثل تعديل التشريعات واإلطار التنظيمي للنظام المصرفي 

ؤسسي، وتنظيم برامج تدريبية والتمويلي، والقيام بحمالت توعية حول التمويل اإلسالمي على المستوى الم

 مخصصة لتحسين كفاءات الموارد البشرية ومهاراتها وغير ذلك.

التوصية الثانية المتعلقة بالسياسات: إسناد مسؤوليات واضحة إلدارة شراكات القطاع العام والخاص على 

 مدار دورة حياتها وإنشاء / تعزيز وحدة / إدارة داخل الحكومة لتحقيق هذه الهدف.

 ساس المنطقي:األ

سيتم تحديد وحدة / إدارة داخل الحكومة أو السلطة المسؤولة عن الرقابة واإلشراف على ميزانية الدولة لتتولى 

مسؤولية اإلدارة المناسبة لاللتزامات المحاسبية المستمدة من إشراك القطاع العام في شراكات القطاع العام 

لعام والخاص المنفذة أو المتوقع تنفيذها في إحدى الدول واإلطار والخاص. واستنادا إلى عدد شراكات القطاع ا

المؤسسي القائم الخاص بالترويج لالستثمار األجنبي والمشتريات العامة، يمكن كذلك إقامة وحدات شراكات 

القطاع العام والخاص لتشارك على األقل في تعريف سياسة شراكة القطاع العام والخاص وتنفيذ شراكات القطاع 

العام والخاص وتحديدها والتخطيط والترويج لها وتقييمها. كما يمكن تشكيل وحدات / إدارات إضافية لشراكات 

القطاع العام والخاص، حسب االقتضاء، داخل الوزارات المشاركة في تخطيط مشاريع النقل التي تنفذها شراكات 

هزة الرقابة القائمة. سيتم النظر أيضا في القطاع العام والخاص وتطويرها واإلشراف عليها، وكذلك داخل أج

اللوائح واألًطر المؤسسية الالزمة لضمان المستوى األمثل من المنافسة في السوق؛ إذ إن وجود عدد صغير من 

المشغّلين الذين يهيمنون على السوق قد يقلل من الكفاءة طويلة األجل عند تقديم خدمات النقل، وذلك عن طريق 

 الوطنية ومواصفات القطاع. مراعاة األولويات
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التوصية الثالثة المتعلقة بالسياسات: دعم استخدام األدوات التقنية المناسبة والتحليالت وما إلى ذلك، وتطوير 

 كفاءات وقاعدة بيانات قوية لتقليل المخاطر في أثناء تنفيذ مشاريع شراكة القطاع العام والخاص.

 األساس المنطقي:

القطاع العام دراسات الجدوى التمهيدية والجدوى بعد تحديد مبادرات شراكة القطاع العام والخاص يفضَّل أن يعدّ 

ينبغي للقطاع العام إجراء تحليل متعمق في هذه  كجزء من خطط النقل الوطنية والخاصة بقطاعات محددة.

العام التي تؤدي في كما يجب تجنب مخاطر القبول  المرحلة باستخدام برامج ونماذج مخصصة لهذا الغرض.

( أو طريقة المشاركة في LPVRالنهاية إلى مخاطر االستدامة المالية. وتعتبر طريق أقل قيمة حالية للعائدات )

األرباح / المشروع المشترك أو مسؤولية التنفيذ المشتركة من بين بعض األدوات المخصصة لتخفيف مخاطر 

 االستدامة المالية.

ن أو مهندسين مستقلين للقيام بالرعاية الضرورية وإجراءات تدقيق دراسات الجدوى وربما يُستعان باستشاريي

كما أنه من أجل تخفيف المخاطر المالية تحتاج  والوثائق جيدة التصميم فنيّا وتنفيذ المشاريع واإلشراف عليها.

المرتبطة بشراكة القطاع العام الجهات المسؤولة عن ميزانية الدولة إلى تقدير ومراقبة تأثير االلتزامات المحتملة 

والخاص والمخاطر المالية على الميزانية. ويمكن تنفيذ هذا األمر على أساس كل مشروع على حدة، على أن 

تعدّ تقارير جميع االلتزامات المالية المباشرة وااللتزامات المحتملة بصفة دورية وفقا لعدد شراكات القطاع العام 

 والخاص.

تطوير / تحسين المبادئ التوجيهية إلدارة المخاطر وقوائم المراجعة  لمتعلقة بالسياسات:التوصية الرابعة ا

 لتحسين عملية تنفيذ مشاريع شراكات القطاع العام والخاص

 األساس المنطقي:

سبيل ينبغي النظر في المبادئ التوجيهية وقوائم المراجعة الخاصة بإدارة المخاطر العتمادها حيث ال توجد بالفعل في 

يجب أن تكون هذه الدولة إن لم تكن خاصة  التحسين الشامل ألساليب إدارة المخاطر بخصوص جميع أنواع المخاطر.

يفضَّل أن تكون المبادئ التوجيهية مناسبة  بالنقل / األسلوب لتعكس السمات في السياسة والسياقات المؤسسية والتنظيمية.

 تنطبق بشكل عام على استثمارات البنية التحتية، ذلك أن شراكات القطاع لمبادرات شراكات القطاع العام والخاص وال

وباإلضافة  العام والخاص معقدة بشكل أكبر من المشاريع التي تم تطويرها وتنفيذها وفقًا لنماذج المشتريات العامة التقليدية.

ى مدار المراحل المختلفة من دورة حياة إلى تحديد المخاطر األساسية التي تنطبق على شراكات القطاع العام والخاص عل

واعتبارات من أنشطة اإلشراف  المشروع، ينبغي تحديد الكيانات المسؤولة عن تقييمها ورصدها وعالجها عند االقتضاء.

ويفضَّل اعتماد قوالب قياسية لجمع المعلومات المتعلقة  والمراقبة، يجب كذلك تحديد جدولة / تكرار مهام إعداد التقارير.

 بالمشروع.

 أدوات فهم المشورة السياسية:

يمكن لمجموعة العمل، في اجتماعاتها المقبلة، أن تشرح  مجموعة عمل النقل واالتصاالت في الكومسيك:

 مجاالت السياسات المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيال.

 يدعو مكتب تنسيق الكومسيك إلنجاز المشاريع كل عام في إطار تمويل مشاريع الكومسيك. تمويل مشاريع الكومسيك:

ل من خالل المنح  كة في مجموعات العمل تقديم مشاريع تعاون متعددة األطراف تموَّ وتستطيع الدول األعضاء المشار 

بة لمجاالت السياسات المذكورة أعاله، وأما بالنس المقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك من خالل تمويل مشاريع الكومسيك.

يمكن للدول األعضاء االستفادة من تمويل مشاريع الكومسيك ويمكن لمكتب تنسيق الكومسيك تمويل المشاريع الناجحة 

وقد تشمل هذه المشاريع تنظيم حلقات دراسية وبرامج تدريبية وزيارات دراسية وتبادل الخبراء وورش  في هذا المجال.

 اد الدراسات التحليلية وتقييم االحتياجات والمواد / الوثائق التدريبية.العمل وإعد

* * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * 
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 لسياحةباالتوصيات الخاصة بالسياسات الصادرة عن فريق عمل الكومسيك المعني  -3

 

 التوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن 3-1

 االجتماع الثالث عشر

 لمجموعة عمل الكومسيك المعنية بالسياحة

 

 2019سبتمبر/أيلول  13( اجتماعها الثالث عشر في TWGعقدت مجموعة عمل الكومسيك المعنية بالسياحة )

في أنقرة بتركيا تحت عنوان "استراتيجيات إدارة المقاصد السياحية المستدامة في الدول األعضاء في منظمة 

مجموعة العمل المعنية بالسياحة خالل االجتماع بعقد مداوالت حول استراتيجيات التعاون اإلسالمي." وقامت 

إدارة المقاصد السياحية المستدامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في القطاع السياحي. وتوصل 

 المشاركون بناًء على تلك المداوالت إلى بعض التوصيات المتعلقة بالسياسات.

ولى المتعلقة بالسياسات. تطوير التمثيل العادل للمشاركة الُمجتمعية من خالل تقديم برامج تدريب التوصية األ
للموارد البشرية وبناء القدرات وبرامج االعتماد، وتعزيز سلسلة القيمة المحلية، ودمج اإلنتاج المحلي في 

لية في السياحة، وإجراء حمالت المشتريات وتقليل التسرب إلى الحد األدنى، وتشجيع ريادة األعمال المح
 إعالمية، كذلك زيادة الوعي السياحي حول السياحة المستدامة. 

 األساس المنطقي: 

حينما يتم تأسيس ثقافة السياحة في المقصد، فمن المحتمل أن يُشارك السكان المحليون أكثر في عمليات صناعة 

جح أن يقوموا بحمايتها. على سبيل المثال، عندما يقوم القرار وحيث أنهم المالكون الحقيقيون للمقصد، فمن المر

األجانب باالستحواذ على االستثمارات السياحية ممن يوظفون األجانب ويستوردون المدخالت والمواد الخام، 

فسيتم عزل السكان المحليين عن المقصد والموارد. وبالتالي، يجب تشجيع المشاركة المحلية في كل قناة ُممكنة 

ا مع االستمرار في تحسين الفوائد المباشرة وغير المباشرة وسلسلة القيمة للسكان المحليين. وتشمل هذه وتيسيره

األدوات النسبة المئوية لقواعد التوظيف المحلية، والحضانة، والتسهيالت االئتمانية، ودعم رواد األعمال 

ياحي، وتعزيز ثقافة السياحة المستدامة مع المحليين المحتملين، ودمج المنتجات المحلية في سلسلة التوريد الس

 تقليل التسربات من االقتصاد المحلي إلى الحد األدنى. 

التوصية الثانية المتعلقة بالسياسات. تحديد مؤشرات األداء الرئيسية لتنمية السياحة المستدامة على أساس 
عة من المؤشرات المحددة سلًفا مع تشجيع المعايير الدولية واتفاقية تغير المناخ لرصد أداء كل بلد مقابل مجمو

 اإلجراءات العالجية عندما ال تتحقق األهداف.

 األساس المنطقي: 

إن أحد أهم العوامل لتحقيق نتائج مستدامة على مستوى المقصد هو المراقبة الفعالة والمستقلة للممارسات الحالية 

إنه من الهام تطوير بروتوكوالت المراقبة بطرق  في الواقع. ونظًرا ألن الوجهات ستختلف بصورة كبيرة، حيث

محددة للسياق وذات مغزى محلي. يتعين على كل دولة عضواً تحديد موقفها فيما يتعلق بمناخها السياحي العام، 

استنادًا إلى مكان تواجدها في نماذج دورة حياة المقصد، وما هي مواردها السياحية، وما ميزانية السياحة 

(. يتضمن ذلك عملية مستمرة KPIي تستند إليها القائمة المقترحة لمؤشرات األداء الرئيسية )اإلجمالية الت

للحصول على بيانات صالحة وموثوقة عبر هذه القطاعات بطرق من الناحية المثالية تؤدي إلى مقارنات عبر 

 البالد. 

 

 



  OIC/COMCEC/35-19/REP( لـ 7المرفق )
 

106 

 

 

الملموسة الحالية والمحتملة للسياحة من التوصية الثالثة المتعلقة بالسياسات. تحديد الموارد الملموسة وغير 
خالل األخذ في االعتبار قدرة استيعاب المقاصد وحمايتها طويلة األجل والبقاء مع اجتناب االعتماد على 

 السياحة.

 األساس المنطقي:

م تشتمل المقاصد على عوامل جذب طبيعية وثقافية مختلفة بمستويات مختلفة من القابلية للتأثر بأنواع وأحجا

مختلفة من النشاط السياحي. فيجب تحديد الموارد الحالية والمحتملة للمقاصد، والقضاء على التهديدات، وإدارة 

التعرض للنشاط السياحي. ويجب أن يقتصر تخصيصها على قدرتها على التعامل مع حجم السياحة. وال ينطبق 

رد الثقافية مثل نمط الحياة للسكان المحليين. يُمثل هذا فقط على الموارد الطبيعية واألنواع ولكن أيًضا على الموا

التأثير السياحي تحدي هام للعديد من المقاصد السياحية. هنالك مخاوف بشأن استهالك الطاقة واستنزاف الموارد 

 وإدارة النفايات وتأثيرات السياحة على الحياة البرية واالحتباس الحراري. وفي هذا الصدد، سيتم معالجة القدرات

االستيعابية والتراخيص الخضراء والتشريعات في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي لخلق سياحة أكثر مسؤولية 

 بيئيًا.

التوصية الرابعة المتعلقة بالسياسة: قد يتم إدخال اآلليات المطلوبة )مثل المساهمة التطوعية وضريبة السائح 
ف إلى حماية والحفاظ على نوعية الحياة المحلية وتقليل والرسوم البيئية( لتمويل أنشطة االستدامة التي تهد

 التكاليف المرتبطة بالسياحة.

 األساس المنطقي:

يجب تعويض اآلثار الجانبية السلبية للسياحة من قبل الجهات الفاعلة المسؤولة أو المستفيدة منها. ونظًرا ألن 

محلية، فينبغي دفع تكاليف استخدام الموارد التي األنشطة السياحية المختلفة تخلق ضغوًطا على نوعية الحياة ال

تعود عادةً للسكان المحليين واستخدامها، في حين يجب تعزيز فوائد السياحة تجاه السكان المحليين. يمكن تقديم 

ضرائب السائح، ورسوم الهبوط، ورسوم الدخول إلى المواقع، وضرائب النفايات وما إلى ذلك للحصول الموارد 

 الزمة لالستثمار في االستدامة وتصحيح العواقب السلبية.  المالية ال

ضمان التخطيط والتسويق الفعال للمقصد بطريقة تُلبي العرض والطلب التوصية الخامسة المتعلقة بالسياسة: 
 على المستوى األمثل والتنوع. 

 األساس المنطقي:

تتضمن السياحة الجماعية أعدادًا كبيرة من السياح ممن لديهم قدرة إنفاق منخفضة نسبيًا. فوفقًا لإلحصاءات 

السياحية، بأنه على الرغم من تزايد عدد السياح، إال أن إنفاقهم لم يرتفع بالصورة المطلوبة. يبلغ اإلنفاق الحالي 

لكل سائح وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي. لذلك،  دوالر أمريكي 750في منظمة التعاون اإلسالمي حوالي 

تحتاج أنشطة تطوير وتسويق المنتجات إلى استهداف أسواق أقل حساسية لألسعار. لدى منظمة التعاون اإلسالمي 

العديد من المنتجات السياحية المحتملة والتي يمكنها جذب أسواق متنوعة من خالل عملية التخطيط والتسويق 

 الفعالة. 

 األدوات الالزمة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات:

 :توصي مجموعة العمل في اجتماعاتها الالحقة بتوضيح  مجموعة عمل الكومسيك المعنية بالسياحة

 مجاالت السياسات المذكورة أعاله بمزيد من التفصيل.

 :يق الكومسيك إلجراء في إطار تمويل مشروعات الكومسيك، يدعو مكتب تنس تمويل مشروعات الكومسيك

مشروعات سنوية. ومن خالل آلية تمويل مشروعات الكومسيك، يمكن للدول األعضاء المشاركة في فرق 

العمل أن تقوم بتقديم مشروعات تعاون متعددة األطراف ليتم تمويلها من خالل منح مقدمة من مكتب تنسيق 

أعاله، يمكن للدول األعضاء االستفادة من آلية الكومسيك. وبالنسبة للمجاالت الخاصة بالسياسات المذكورة 

تمويل مشروعات الكومسيك، ولمكتب تنسيق الكومسيك أن يقوم بتمويل المشروعات التي اجتازت 

التصفيات في هذا الصدد. قد تشمل هذه المشروعات تنظيم الندوات والبرامج التدريبية والزيارات الدراسية 

 عداد الدراسات التحليلية وتقييم االحتياجات والمواد/الوثائق التدريبية.وتبادل الخبراء وعقد ورش العمل وإ
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 :وفي أثناء اجتماعات منتدى  منتدى السياحة بالقطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك

السياحة بالقطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك، قد يوضح المنتدى بالتفصيل مجاالت 

 العامة المذكورة أعاله والمجاالت الفرعية من منظور القطاع الخاص.السياسة 

 

 

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

* * * * * * * * * * * * * 
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 توصيات سياسات االجتماع الرابع عشر لمجموعة عمل الكومسيك للسياحة 3-2

 

في  2019أكتوبر/تشرين األول  31عقدت مجموعة عمل الكومسيك للسياحة بنجاح اجتماعها الرابع عشر في 

أنقرة بتركيا تحت شعار "تطوير ممرات سياحية متعددة الوجهات في الدول األعضاء". وقد أجرت مجموعة 

العمل للسياحة خالل االجتماع مداوالت بشأن الممرات السياحية متعددة الوجهات. وبناء عليه، فقد توصل 

 المشاركون إلى بعض توصيات السياسات.

الشامل وتقييم البنية التحتية وتحليل القيم  SWOT: تخطيط ممرات تقوم على تحليل 1ة السياسات توصي

 االجتماعية وتحديد األصول من خالل الدراسات التي يقوم بها الخبراء.

 األساس المنطقي:

وكذلك حجم  ثمة حاجة لتحليل التوجهات السياحية وسمات السياح الحالية للوجهات الواقعة على طول الممرات،

األسواق المحلية وطبيعتها لتقييم ما إذا كان الممر سيجتذب السياح المحتملين ويزيد عدد السياح و / أو الليالي / 

 اإلنفاق السياحي.

كما يستلزم تقييم جدوى الممر، من وجهة نظر لوجستية، النظر في البنية التحتية المالئمة من حيث شبكات النقل 

المختلفة. ويجب أن تضمن الممرات السياحية التخفيف من اآلثار السلبية للسياحة، باإلضافة على طول المراكز 

إلى زيادة المنافع االقتصادية للمجتمعات المحلية، والتي يجب التأكد منها من خالل البحث والتعاون مع أصحاب 

 المصلحة المحليين بدءا من مرحلة التخطيط.

سياحية تعاونا فعاال بين مختلف أصحاب المصلحة في الوجهات الواقعة على تستلزم صياغة مواضيع الممرات ال

طول الممرات السياحية على عدة جبهات في مرحلة التخطيط، بما في ذلك الموضوع المقترح للممر واسمه 

 وكذلك القرار بشأن األصول السياحية التي سيتم إدراجها في الممر. يتطلب ذلك إجراء دراسة مكثفة بمساعدة

خبراء من وجهات نظر تاريخية وثقافية وعملية، باإلضافة إلى تقييم شامل لألصول السياحية التي يمكن إدراجها 

 واجتذابها المحتمل للسائحين.

: االستفادة من نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التخطيط واإلدارة 2توصية السياسات 

 مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين والتعاون معهم. الفعالة للممرات السياحية وتشجيع

 األساس المنطقي:

يمكن استخدام نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع مستويات أعلى من التعاون بين الكيانات 

ت بين العامة والخاصة الالزمة لتحقيق ازدهار الممرات السياحية متعدد الوجهات. كما يجب أن تسمح الشراكا

القطاعين العام والخاص بمستويات أعلى من المشاركة من المجتمع المدني وأن تضمن، على نطاق أوسع، دعم 

القطاع الخاص لسياسات واستراتيجيات تطوير الممرات وإدارتها. وإن إنشاء منصات رسمية للتعاون يمكن أن 

ممر، وكذلك ضمان دعم جميع أصحاب يضمن التفاعل والمشاركة في الوقت المناسب والفعال في إدارة ال

 المصلحة المعنيين للسياسات واالستراتيجيات المتعلقة بالممر ذي الصلة.

ويوصى أن يكون مجلس اإلدارة مسؤوال عن التنسيق بين شركاء الممر، سواء أكان موجودا بشكل دائم في 

وفقا لموقع الكيان المسؤول عن إدارته. إحدى مراكز الممر أو كان ينتقل بين المراكز المختلفة على طول الممر 

وقد تكون اللجان التوجيهية المحلية التي تضم أعضاء من مختلف مجموعات أصحاب المصلحة، بما في ذلك 

الهيئات العامة والخاصة وكذلك المنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية، مسؤولة عن التخطيط االستراتيجي 

 ة.وتنفيذ االستراتيجيات المحلي
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: تحديد مجموعة شاملة من المؤشرات، وتعزيز جمع البيانات ذات الصلة بالسياحة 3توصية السياسات 

 المتوافقة، وكذلك تحليل لرصد أداء الممر بفعالية والتعقيبات على استراتيجية الممر لتحقيق التآزر.

 

 األساس المنطقي:

ت السياحية على نحو فعال، والتي تشمل استخدام مقاييس ينبغي استخدام النهج التكميلية لمراقبة أداء الممرا

الزائرين وقياس الفعالية التنظيمية لكيان إدارة الممر وكذلك فعالية أنشطة االتصاالت التسويقية وفحص التغييرات 

اء تكافؤ العالمات التجارية القائم على المستهلك نتيجة لعمليات كيان إدارة الممر وتقييم أصحاب المصلحة ألد

إدارة الممر السياحي وتقييم استدامة السياحة على طول الممر. وستسهل عملية تحديد المؤشرات المشتركة قياس 

 نجاح الممر في دول منظمة التعاون اإلسالمي.

: تطوير العالمات التجارية وتسويق الممرات السياحية في دول منظمة التعاون اإلسالمي 4توصية السياسات 

رى، ومنصات التسويق التفاعلية المشتركة، والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون )سرد من خالل أمور أخ

 القصص( على منصات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلنشاء عالمات تجارية فريدة.

 األساس المنطقي:

تتضمن يمكن استخدام مواضيع الممرات السياحية متعددة الوجهات كإطار لتحديد المواقع وتمييز الممرات. 

العالمة التجارية القائمة على المواضيع وضع قصة أو رواية ليتم ربطها بالممر وتوصيل هذه القصة عبر القنوات 

المختلفة إلى جميع أصحاب المصلحة المعنيين. ويعد وضع رسالة موحدة للعالمة التجارية مهمة بالغة األهمية 

التجارية أيضا ضمان تناسق المحتوى وتصميم الرسائل  للممرات السياحية لرفع مستوى الوعي. وتتضمن العالمة

 التسويقية عبر مختلف المنصات المستخدمة للترويج للممر.

ومع ظهور وسائل التواصل االجتماعي أصبحت هوية العالمة التجارية تتأثر بشكل متزايد بروايات المستهلكين 

د القصص هناك حاجة الختيار القصص التي أو "رواية القصص" الخاصة بهم. ولالستفادة القصوى من قوة سر

تناسب قصة العالمة التجارية وإشراك المشاعر وتوسيع نطاقها من خالل منصات التسويق التفاعلية المشتركة. 

ويجب أن تتضمن استراتيجية التسويق الخاصة بالممرات السياحية أيضا تقسيم الممر واستهدافه وتمييزه وتحديد 

ة واحدة ومواءمة جهود التسويق بناء على استراتيجية هذه العالمة التجارية بما في موقعه تحت عالمة تجاري

 ذلك إدارة الرأي العام.

: إنشاء وتنويع مصادر التمويل للممرات السياحية بهدف ضمان استدامة إدارتها 5توصية السياسات 

 وتسويقها.

 األساس المنطقي:

مان استدامة إدارة الممرات السياحية والتسويق لها. وقد يأتي هناك حاجة لتحديد مصادر التمويل المختلفة لض

التمويل المطلوب من مصادر مختلفة داخلية )عامة أو خاصة( وخارجية. وقد تكون رسوم العضوية، سواء 

 أكانت من كيانات عامة أو خاصة، مصدرا مهما للتمويل، ال سيما وأنها تعزز الشعور بالملكية.

من المصادر الخارجية والتعاون معها، سواء أكانت دولية أو إقليمية، الستكمال التمويل يمكن التماس المساعدة 

الداخلي. ومع ذلك، يجب التأكد من أن الممر السياحي ال يعتمد بشكل مبالغ فيه على التمويل الخارجي، ألن هذا 

بمرور الوقت. وعلى سبيل قد يؤثر على استدامته على المدى الطويل. وقد يتقرر أيضا تغيير إطار التمويل 

المثال، يمكن إطالق ممر بتمويل عام مشترك لتشكيل مجموعة أساسية من أصحاب المصلحة المشاركين، ويمكن 

 بعد ذلك نقله إلى أصحاب المصلحة في القطاع الخاص إلدارته.
 

 أدوات لفهم توصيات السياسات:

تتوسع، في اجتماعاتها الالحقة، في : يمكن لمجموعة العمل أن مجموعة عمل الكومسيك للسياحة -

 مجاالت السياسات المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيال.

في إطار تمويل مشاريع الكومسيك يدعو مكتب تنسيق الكومسيك إلى تقديم  تمويل مشاريع الكومسيك: -

في مقترحات مشاريع كل عام. ومن خالل تمويل مشاريع الكومسيك تستطيع الدول األعضاء المشاركة 

مجموعات العمل تقديم مشاريع تعاون متعددة األطراف يتم تمويلها من خالل المنح المقدمة من مكتب 
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تنسيق الكومسيك. وأما بالنسبة لمجاالت السياسات المذكورة أعاله ومجاالتها الفرعية، فيمكن للدول 

كومسيك المشاريع األعضاء االستفادة من تمويل مشاريع الكومسيك، ويمكن أن يمول مكتب تنسيق ال

الناجحة. هذا وقد تشمل المشاريع حلقات دراسية وبرامج تدريبية وزيارات دراسية وتبادل الخبراء 

 وورش العمل وإعداد الدراسات التحليلية وتقييم االحتياجات ومواد/وثائق التدريب وما إلى ذلك.

وز لمنتدى سياحة القطاع : يجمنتدى سياحة القطاع الخاص بمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك -

الخاص التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك أن يتوسع، خالل اجتماعاته، في مجاالت السياسات 

 المذكورة أعاله والمجاالت الفرعية من منظور القطاع الخاص.

 

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

* * * * * * * * * 
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 لزراعةبان فريق عمل الكومسيك المعني التوصيات الخاصة بالسياسات الصادرة ع -4

 التوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن  4-1

 االجتماع الثالث عشر

 لمجموعة عمل الكومسيك للزراعة

 

في  2019فبراير  21( بنجاح اجتماعها الثالث عشر في AWGعقدت مجموعة عمل الكومسيك للزراعة )

أنقرة، بتركيا تحت عنوان "مراجعة سياسات التجارة الزراعية لتعزيز التجارة الزراعية داخل منظمة التعاون 

 اإلسالمي". 

خالل االجتماع، أجرت مجموعة عمل الكومسيك للزراعة مداوالت بشأن سياسات التجارة الزراعية السليمة 

زيز التجارة الزراعية داخل منظمة التعاون اإلسالمي. كانت وثيقة غرفة االجتماعات، التي تم إعدادها وفقاً لتع

للنتائج الرئيسية لتقرير البحث الذي تم إجراؤه خصيصاً لالجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل الكومسيك للزراعة 

دخل الرئيسي للمناقشات. اتفق المشاركون في والمخصص إلجابات الدول األعضاء على أسئلة السياسة، هي الم

أثناء االجتماع على التوصيات الخاصة بالسياسات والتي تضمنتها الوثيقة الصادرة عن االجتماع. تشمل الوثيقة 

 الحالية التوصيات الخاصة بالسياسات التي أبرزها االجتماع.

المتخصصة وشهادات الحالل من خالل تنويع : الترويج للمنتجات الزراعية 1التوصيات المتعلقة بالسياسات 

 المنتجات والعالمات التجارية واستراتيجيات التسويق والحمالت اإلعالنية.

 األساس المنطقي:

تُواجه الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي منافسة من بعضها البعض في منتجات زراعية ُمحددة وفي 

بعض األسواق في جميع أنحاء العالم. وهذا يجعل من ترويج التجارة الزراعية داخل منظمة التعاون اإلسالمي 

تنويع المنتجات ووضع العالمات التجارية  قضية تمثل تحدياً. تحتاج سياسات تيسير التجارة والتي تتراوح بين

إلى استراتيجيات التسويق والحمالت اإلعالنية، إلى تصميمها وتنفيذها في الدول األعضاء. تحتاج الدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى الترويج للمنتجات الزراعية المتخصصة لزمالئها من الدول األعضاء 

 مي في ظل فهم متبادل للمنافع بصورة أكثر تحديداً.  في منظمة التعاون اإلسال

هنالك مجموعات من المنتجات الرئيسية والتي يمكن أن تكون حاسمة في تعزيز التجارة الزراعية داخل منظمة 

التعاون اإلسالمي، لكنها ال تخضع لحماية عالية من التعريفات الجمركية. وتُعد قضايا توحيد المعايير واإلصدار 

المنتجات ذات أهمية قصوى بالنسبة لواضعي السياسات. وعلى هذا النحو، فإن عملية إصدار شهادة حالل لهذه 

لمنتجات اللحوم، في كافة أنحاء منطقة منظمة التعاون اإلسالمي هي بُعد سياسي حاسم والذي يمكن استخدامه 

جات اللحوم. كما يجب معالجة مشكلة بفعالية لتعزيز التجارة الزراعية داخل منظمة التعاون اإلسالمي في منت

إصدار شهادات حالل ضمن منظور أوسع للتصنيف واإلعالن وتوحيد المعايير. وفي هذا الصدد، تحتاج الدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى التفكير في استراتيجيات فعالة للترويج والتسويق للمنتجات الزراعية 

 إنتاج هذه المنتجات جهداً خاصاً. المتخصصة والحالل حيث يتطلب 

: تعزيز التعاون التجاري )مثل تعزيز االستثمارات الزراعية، وإلغاء تأشيرات 2التوصيات المتعلقة بالسياسات 

العمل، وما إلى ذلك( والتعاون غير التجاري )مثل تبادل أفضل الممارسات والخبرات التقنية، ووضع معايير 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في المجاالت المتعلقة بالتجارة  السالمة، وما إلى ذلك( بين

 الزراعية . 

 األساس المنطقي:

تتباين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في الوفرة النسبية لألراضي والموارد الطبيعية والموارد 

افذة من الفرص في التعاون التجاري. وهنالك بالفعل المالية. ويُعد هذا النوع من التنوع مصدراً للتكامل ويفتح ن

بعض المشاريع المشتركة بين دول منظمة التعاون اإلسالمي. يجب تصميم وتنفيذ سياسات لتحفيز التعاون 

التجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال االستثمار الزراعي، حيث إنه يزيد بصورة 
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ن دولتين على األقل من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. فقد تكون إزالة تأشيرات مباشرة التجارة بي

 العمل على سبيل المثال، إجراًء ملموساً في السياسة العامة والذي يُمكن أن يُسهم في التعاون التجاري.

ن حيث الخبرة الفنية والمهارات سيسهل التعاون غير التجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي م

ومعايير السالمة التجارة البينية داخل منظمة التعاون اإلسالمي في المنتجات الزراعية. تمتلك الدول األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي بطبيعة الحال مجموعة متنوعة من معايير السالمة وأنظمة معلومات السوق 

ل البشري. لهذا السبب، على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات السوقية وأسهم رأس الما

إيالء اهتمام خاص للسياسات التي من شأنها دعم الُمشاركة الفعالة لحاالت أفضل الممارسات في مجال الزراعة 

 والتجارة الزراعية. 

التجارة العالمية بشأن الزراعة. عالوة على ذلك، يتماشى هذا الموضوع مع القواعد الواردة في اتفاقية منظمة 

لذلك، يتعين على جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، العضوة أيضاً في منظمة التجارة العالمية، 

 االنتباه إلى جوانب التعاون التجاري وغير التجاري.

لثنائية في المنتجات : الترويج لخفض التعريفة الجمركية والترتيبات ا3التوصيات المتعلقة بالسياسات 

 الرئيسية )مثل السكر واللحوم ومواد التغذية للحيوانات والبذور الزيتية والحيوانات الحية(

 األساس المنطقي:

وفقاً التفاقية منظمة التجارة العالمية، يُعد تخفيض التعريفة الجمركية ضرورة للتجارة متعددة األطراف واإلقليمية 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تحقيق نظام تجاري أكثر مالءمة  والثنائية. يتعين على الدول

 االمتثال لقواعد التجارة العالمية.  

لوحظت حماية عالية للتعريفات داخل منظمة التعاون اإلسالمي بالنسبة ألقسام المنتجات الرئيسية والمنتجات 

)الُمحددة في التقرير البحثي مثل السكر واللحوم والمواد الغذائية للحيوانات والبذور الزيتية والحيوانات الحية( 

رة الزراعية البينية داخل منظمة التعاون اإلسالمي. ستستفيد والتي من شأنها أن تكون فعالة للغاية في تعزيز التجا

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خفض التعريفات الجمركية، خاصة في أقسام المنتجات الرئيسية 

والمنتجات المحددة على أساس نمو الطلب البيني داخل المنطقة والحصة التجارية البينية المنخفضة داخل 

 قة. المنط

تمت اإلشارة في التقرير البحثي إلى أن نسبة كبيرة من أزواج الدول المصدرة والمستوردة والتي تتطابق مع 

كونها شركاء محتملين في التجارة المتبادلة المنفعة، ليس لديها اتفاقيات تجارية مع بعضها البعض حتى اآلن. 

والفوائد المرتبطة به للدول األعضاء من خالل اتفاقات ثنائية وبالتالي، هنالك مجاالً كبيراً لتحسين األداء التجاري 

يتم الشروع فيها لتغطية المنتجات )الحيوانات الحية واللحوم والسكريات ومواد التغذية للحيوانات والبذور 

 الزيتية( المحددة في التحليل.

)نظام  TPS-OICاألطراف )مثل : تطوير وتنفيذ الترتيبات التجارية متعددة 4التوصيات المتعلقة بالسياسات 

األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي(( بهدف المساهمة في تطوير التجارة 

 الزراعية التعاونية والمستدامة. 

 األساس المنطقي:

من  يمكن أن يساعد تطوير وتنفيذ خطط الوصول إلى األسواق التفضيلية، باإلضافة إلى إبرام المزيد

االتفاقيات/الترتيبات التجارية داخل األقاليم وعبر األقاليم البلدان األعضاء على اإلستفادة من الديناميكيات القوية 

اإلقليمية للتبادل التجاري الزراعي من خالل التعاون مع الشركاء اإلقليميين لتحرير التجارة الزراعية على 

ت التفاقيات أو التفضيالام استخداتنشأ عن أن لتي يمكن رة التجاااليف مكانية تغيير تكإلتفضيلية مع تقليل األسهم ا

اإلسالمي منظمة التعاون وفي هذا الصدد، يعطي نظام التجارة التفضيلية بين الدول األعضاء في إلقليمية. ا

(TPS-OIC فرصة هامة لبدء )نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي( )

 مثل هذا األساس لتحرير التجارة الزراعية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

ية وإدارتها : تعزيز قدرة الدول األعضاء على جمع بيانات التجارة الزراع5التوصيات المتعلقة بالسياسات 

 ونشرها بهدف تصميم سياسات تجارية زراعية سليمة وقائمة على األدلة. 

 األساس المنطقي:
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تُعوق محدودية توافر البيانات الموثوقة والمتسقة في الوقت المناسب بشأن التجارة الزراعية اتخاذ القرارات 

ام والخاص في الدول األعضاء. ُهناك بعض القائمة على األدلة من قبل كل من الجهات الفاعلة في القطاعين الع

-OICالمبادرات الهامة تحت مظلة منظمة التعاون اإلسالمي مثل اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي )

StatCom( والبوابة اإللكترونية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )ICDT والُمسماة بـ"خريطة التجارة )

". قد يتم تصميم وتنفيذ مشاريع جديدة إلى جانب االستفادة بصورة أكثر فاعلية من لمنظمة التعاون اإلسالمي

األدوات الحالية، لتحديد مدى توافر البيانات والمشكالت المتعلقة بالموثوقية في تدابير سياسة التجارة الزراعية 

 في جميع أنحاء منظمة التعاون اإلسالمي. 

 تعلقة بالسياسات:األدوات الالزمة لتنفيذ التوصيات الم

توصي مجموعة العمل في اجتماعاتها الالحقة بتوضيح مجاالت السياسات  مجموعة عمل الكومسيك للزراعة:

المذكورة أعاله بمزيد من التفصيل. قد تعقد مجموعات عمل الزراعة والتجارة التابعة للكومسيك 

 اجتماعات/أبحاث ُمشتركة حول سياسات التجارة الزراعية. 

في إطار تمويل مشاريع الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق الكومسيك لمشروعات  شروعات الكومسيك:تمويل م

كة بمجموعات العمل، في إطار تمويل مشروع الكومسيك، تقديم  سنوياً؛ بحيث يتسنى للدول األعضاء المشار 

سبة للمجاالت الخاصة مشروعات تعاون متعددة األطراف تمولها المنح المقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك. وبالن

بالسياسات المذكورة أعاله، يمكن للدول األعضاء االستفادة من آلية تمويل مشاريع الكومسيك، ولمكتب تنسيق 

الكومسيك أن يقوم بتمويل المشاريع الناجحة هذا الصدد. قد تشمل هذه المشاريع تنظيم الندوات والبرامج التدريبية 

اء وعقد ورش العمل وإعداد الدراسات التحليلية وتقييم االحتياجات والزيارات الدراسية وتبادل الخبر

 والمواد/الوثائق التدريبية وغيرها.

( ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية SMIICمعهد التوحيد القياسي والمعايير للدول اإلسالمية )

يُمكن استخدام مرافق معهد التوحيد القياسي والمعايير  (:SESRICواالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

للدول اإلسالمية ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مثل اللجنة 

 اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي، واللجان الفنية التابعة للمعهد، وما إلى ذلك(.

 

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

* * * * * * * *  
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توصيات السياسات التي أعدتها مجموعة عمل الكومسيك للزراعة في اجتماعها الرابع عشر على  4-2

هامش جلسة تبادل وجهات النظر في إطار الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك بشأن "تعزيز النظم الغذائية 

 ي".المستدامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالم

 

اتفقت الدورة الرابعة والثالثون للكومسيك على "تعزيز النظم الغذائية المستدامة في الدول األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي" كموضوع لجلسة تبادل اآلراء في الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك، وطلبت من مجموعة 

السياسات حول هذا الموضوع ورفع تقرير بذلك عمل الكومسيك للزراعة التوصل إلى توصيات ملموسة بشأن 

إلى االجتماع الوزاري الخامس والثالثين للكومسيك. وقد تناولت مجموعة عمل الكومسيك للزراعة في اجتماعها 

في أنقرة المستوى الحالي لتطوير النظم الغذائية  2019أكتوبر/تشرين األول  10-9الرابع عشر الذي ُعقد يومي 

اإلسالمي والتحديات وكذلك خيارات السياسات الممكنة المتعلقة بمختلف جوانب النظم الغذائية بمنظمة التعاون 

المستدامة. وبعد مداوالت مكثفة، توصلت مجموعة عمل الكومسيك للزراعة إلى مجموعة من التحديات وخيارات 

 السياسات لتعزيز النظم الغذائية في البلدان األعضاء.

 التحديات

عمل المعنية بالزراعة الضوء على التحديات والمشاكل المحتملة التالية في زيادة مرونة النظم سلطت مجموعة ال

 الغذائية في البلدان األعضاء:

 انخفاض مستوى اإلنتاجية الزراعية والعمالية -

 ارتفاع تكاليف اإلنتاج النباتي والحيواني -

 بنية أرضية صغيرة ومجّزأة -

 زراعةانخفاض األراضي الصالحة لل -

 االستخدام غير الفعال لآلالت والتقنيات الزراعية -

 ضعف أداء السوق وتحديات الوصول إلى األسواق -

 غياب بيانات موثوقة ومحدّثة عن األمن الغذائي -

 عدم كفاية التخطيط الزراعي وتطوير االستراتيجيات -

للمزارعين من السكان وعدم كفاية المؤسسات إلخ( عدم االستقرار السياسي )على سبيل المثال الحركة القسرية  -

 في بعض مناطق بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

 ضعف البنية التحتية والخدمات ذات الصلة -

 محدودية االستثمار في الصناعات الزراعية -

 ضعف اإلطار القانوني والتنظيمي -

 لشباب، في معظم الدول األعضاءانخفاض األولوية الممنوحة للقطاع الزراعي، ال سيما لدى ا -

 التحضر السريع وغير المنضبط -

 اإلعانات المرتفعة والتدابير الوقائية في القطاعات الزراعية في البلدان المتقدمة -

 تقلبات أسعار المنتجات الغذائية -

مي بسبب ارتفاع محدودية / انخفاض مستوى التجارة البينية للمنتجات الغذائية في دول منظمة التعاون اإلسال -

مستوى الحواجز الجمركية وغير الجمركية وعدم خضوع المنتجات الغذائية لمعايير السالمة وجودة األغذية 

 المطلوبة

 اآلثار الضارة لتغير المناخ على الزراعة والنظم الغذائية )الجفاف وندرة المياه( -

 سوء إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية -
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 لغذاء ونظم محدودة للدفاع عن األغذية في دول منظمة التعاون اإلسالميزيادة خطر حدوث غش في ا

 عدم كفاءة العالمة التجارية الدولية في صناعة األغذية والزراعة بشكل عام -

 عدم كفاءة الخدمات البيطرية لتربية الحيوانات ومصايد األسماك -

 عدم كفاءة أدوات التمويل الزراعي -

لممارسات المختلفة لنظام حيازة األراضي )على سبيل المثال النساء يفتقرن إلى ملكية الصعوبات الناجمة عن ا -

 األرض إلخ( في بعض مناطق دول منظمة التعاون اإلسالمي

 خدمات إرشادية غير كافية -

 االفتقار إلى القدرات المؤسسية والبشرية الكافية -

 دول منظمة التعاون اإلسالميعدم تمكين المرأة في القطاع الزراعي في بعض مناطق  -

 توصيات السياسات

في ضوء التحديات والمشاكل المذكورة أعاله، توصلت مجموعة العمل المعنية بالزراعة إلى مجموعة من 

 توصيات السياسات العامة، وهي كالتالي:

 اإلطار القانوني والتنظيمي .1

المستوى الوطني لضمان استقرار النظام وضع استراتيجيات / خطط قومية تستند إلى بيانات قوية على • 

 الغذائي

 توحيد المعايير الخاصة بالمنتجات الزراعية لتعزيز التجارة الزراعية• 

تعزيز األنشطة التنظيمية لضمان إمكانية اعتماد المواد الغذائية وفقا للمعايير العالمية التي تشمل شهادات • 

 وهو أمر ضروري إلتاحة التصديرالسالمة والشهادات الدينية مثل شهادة حالل، 

تأسيس أطر قانونية وتنظيمية توفر بيئة مواتية لالستثمار األجنبي المباشر وتشجع القطاع الخاص على • 

 االستثمار في عمليات تجارية زراعية أكثر استدامة

غير التقليدية ال  تطوير البنية التحتية القانونية التي تشجع وتسمح للدول األعضاء باستخدام أشكال التمويل• 

 سيما التمويل اإلسالمي

 تحسين اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية .2

وضع سياسات / برامج / آليات لتحسين إمكانية وصول المزارعين في الوقت المناسب إلى مستلزمات إنتاج • 

ن المستلزمات عالية الجودة )مثل البذور والمبيدات الحشرية واألسمدة واألعالف الحيوانية وغيرها م

 األساسية( بهدف زيادة جودة المنتجات النهائية وكميتها وقدرتها على التسويق

 تحسين وضمان سالمة الغذاء وجودته في جميع مراحل السلسلة الغذائية مع رقابة مستمرة• 

لنقص في تطوير البنى التحتية / معدات التخزين من االحتياطيات اإلقليمية للمنتجات الغذائية لمواجهة ا• 

المنتجات االستراتيجية والمواد الغذائية األساسية وتأسيس صناعات إنتاج إقليمية من األسمدة والبذور 

المختارة )بنوك البذور( بالتعاون مع المؤسسات المالية الوطنية واإلقليمية بالدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي وكذلك المؤسسات المالية الدولية

امج للحد من خسائر ما قبل الحصاد والمعالجة وما بعد الحصاد ونفايات األغذية في الدول األعضاء إطالق بر• 

 من خالل الحمالت والتطبيقات التكنولوجية واألساليب الثقافية واالجتماعية إلخ

 تعزيز التعاون والتنسيق في السلسلة الغذائية بأكملها للحد من خسائر األغذية وهدرها• 

 اركة الشباب وتمكين المرأة للعمل في القطاع الزراعيتشجيع مش• 

تشجيع االبتكار والبحث والتطوير في الزراعة وتحسين الوصول إلى خدمات اإلرشاد الفعالة في النشاط • 

 الزراعي وإنتاج األغذية

 اعتماد / اتباع أفضل الممارسات في النشاط الزراعي وإنتاج األغذية• 

 تطوير البنية التحتية .3
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الستثمار في البنية التحتية القادرة على ضمان صيانة أفضل وتخزين أفضل لتجنب خسائر ما بعد الحصاد. ا• 

تحسين البنية األساسية للوجستيات لتسهيل نقل المنتجات الغذائية وتوزيعها بين الدول األعضاء المصدرة 

 والمستوردة

حصول على اإلمدادات الغذائية في المناطق الريفية تطوير البنية التحتية في المناطق الريفية لزيادة فرص ال• 

 وتشجيع المزارعين للبقاء مع أسرهم في المناطق المحلية.

تشجيع تطوير كل من البنية التحتية المادية )مثل الري والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت • 

شفيات وغيرها( على المستوى المحلي لدعم وغيرها( والبنية التحتية االجتماعية )مثل المدارس والمست

 اإلنتاج الزراعي وعمليات المعالجة.

 التمويل واالستثمار .4

 زيادة فرض المنتجين للحصول على التمويل الكافي وتنويع فرص االئتمان• 

تشجيع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في دول منظمة التعاون اإلسالمي لزيادة االستثمارات في مجال • 

 الزراعة وتسهيل نقل التكنولوجيا

 تشكيل تعاونيات للمزارعين ونقابات للمنتجين لتجميع رؤوس األموال لتمويل استثمارات جديدة• 

تشجيع إقامة منتديات / مؤتمرات لتشجيع االستثمار في القطاعات الفرعية للزراعة تجمع الجهات المعنية • 

 منظمة التعاون اإلسالميلتعبئة الموارد بين البلدان األعضاء في 

 أداء السوق والوصول إلى األسواق .5

إنشاء / تحسين نظام لتسجيل المزارعين من أجل المزارعين / منظمات المزارعين لتوفير الدعم والمساعدة  •

 الخاصة واإلرشاد وتسويق المعلومات للمزارعين 

المزارعين لرفع مستوى وصولهم توفير دعم وتنمية القدرات على أساس االحتياجات للمزارعين ورابطات  •

 إلى قدرات التخزين

إنشاء / تحسين تتبع المكونات والمدخالت وتوحيد المنتجات للتركيز على التسويق وإصدار الشهادات  •

 لتعزيز سالمة المنتجات الزراعية وتسويقها في كل من األسواق المحلية والدولية

ة الجهات المعنية المستهدفة من خالل دعم مستدام تصميم أنظمة معلومات السوق من خالل تقييم ومراجع •

 للميزانية وإطار فعال للرصد والتقييم 

بناء القدرات الكافية لرصد األسهم وتحليل االتجاهات والتنبؤ بها وكذلك المسائل األخرى ذات الصلة إلى  •

 جانب توفير معلومات عن األسعار لنظم المعلومات اإلدارية التي تعمل بشكل أفضل 

بط نظم المعلومات اإلدارية بمؤسسات دعم السوق األخرى و / أو أدوات إدارة المخاطر األخرى لزيادة ر •

 المنافع المتبادلة 

 تشجيع تطوير أسواق البيع بالتجزئة لضمان الوصول المادي للمستهلكين إلى المنتجات •

سين جودة المستلزمات واألداء تشجيع التعاونيات الزراعية والنقابات والجمعيات بين صغار المزارعين لتح •

 التسويقي والوصول إلى األسواق

تطوير وتعزيز منصات اإلنترنت وتطبيقات التجارة اإللكترونية في الدول األعضاء لتحسين وصول  •

 المنتجين إلى األسواق وتعزيز القدرة التنافسية.

 أمام التجارةتشجيع التجارة الزراعية داخل منظمة التعاون اإلسالمي / تقليل الحواجز  .6

تشجيع التجارة الزراعية داخل منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تخفيض التعريفات الجمركية والتدابير  •

غير الجمركية  والترتيبات / الشراكات الثنائية بين البلدان األعضاء عبر مختلف قطاعات المنتجات الغذائية 

 والزراعية

نظام األفضليات التجارية بين الدول  - TPS-OICطراف )مثل تعزيز وتنفيذ ترتيبات التجارة متعددة األ •

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي( بغية تعزيز النظم الغذائية على نطاق منظمة التعاون اإلسالمي والحد 

من مخاطر األزمات الغذائية وخاصة بالنسبة للبلدان األعضاء الضعيفة مع األخذ بعين االعتبار الترتيبات 

 ية التفضيلية األصغر / اإلقليمية القائمةالتجار

 القدرات البشرية والمؤسسية .7

تحسين القدرة المؤسسية والبشرية للمزارعين ومنظمات المزارعين والوكاالت الحكومية ذات الصلة وغيرها • 

 من الجهات المعنية المحتملة من خالل اعتماد نظم مبتكرة لإلدارة والتنظيم

لتنمية المهارات على المدى الطويل في قطاع الزراعة من خالل نظم التعليم ومراكز وضع استراتيجيات • 

 التدريب المناسبة
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تعزيز قدرة البلدان األعضاء من أجل جمع بيانات األمن الغذائي وإدارتها ونشرها بهدف وضع سياسات • 

 رشيدة وقائمة على األدلة من أجل األمن الغذائي 

 يام بأنشطة البحث والتطوير في قطاع األغذية في عموم دول منظمة التعاون تعزيز مؤسسات التمويل للق

 اإلسالمي وزيادة الوعي بالفرص والتحديات في دول منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق باألمن الغذائي

 رصد وتقييم األمن الغذائي .8

متكاملة على اإلنترنت  تشجيع البلدان األعضاء على اتخاذ خطوات نحو إنشاء قاعدة بيانات شاملة• 

 لإلحصاءات الزراعية

تعزيز فهم أفضل للثغرات المحددة واإلجراءات المطلوبة في النظام الغذائي في بلد ما من خالل تشجيع • 

 البلدان األعضاء األكثر تعرضا للخطر على إجراء دراسات متعمقة على المستوى الوطني / اإلقليمي

 المتفق عليها دوليا بمراقبة وتصنيف مفّصل للدول األعضاءاستكمال مؤشرات األمن الغذائي • 

تطوير مؤشرات أداء متسقة وقابلة للمقارنة لرصد استقرار النظام الغذائي لتطوير نظم اإلنذار المبكر على • 

 مستوى منظمة التعاون اإلسالمي 

التي يتسبب بها اإلنسان استراتيجيات التكيف والتخفيف للحد من اآلثار الضارة لتغير المناخ والكوارث  .9

 إلخ

تطوير آليات المساعدة في حاالت الطوارئ على المستوى الوطني للتخفيف من اآلثار الضارة لألزمات  •

 الغذائية والكوارث الطبيعية وتعزيز التعاون داخل منظمة التعاون اإلسالمي لتحقيق هذه الغاية

نظام العمل المبكر  – UNFAOكر لدى الفاو استخدام أنظمة اإلنذار المبكر )مثل نظام اإلنذار المب •

(EWEA.ال سيما في البلدان األعضاء المعرضة للكوارث الطبيعية وانعدام األمن الغذائي )) 

تعزيز قدرات الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الدول األعضاء من أجل تحسين التكيف مع القطاع  •

 من خالل:الزراعي وتخفيف حدته مع تغير المناخ ال سيما 

 اعتماد تقنيات الري الحديثة لتحسين كفاءة أنظمة الري •

 اعتماد أصناف نباتية / محصولية مناسبة لمواجهة ندرة المياه وتدهور التربة •

 التعاون الدولي واإلقليمي .10

تشجيع تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في المجاالت • 

 المتعلقة بالنظم الغذائية المستدامة واألمن الغذائي

وضع برامج ومشاريع تجريبية لألمن الغذائي على الصعيدين القومي وشبه اإلقليمي لرفع كفاءة اإلنتاج • 

الزراعي بالشراكة مع منظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات الدولية األخرى المتخصصة في القطاع 

 الزراعي

ألمن الغذائي )مثل صناديق الثروة السيادية وصناديق الزكاة وغيرها( بدعم من الحكومات تطوير صناديق ا• 

ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة )مثل البنك اإلسالمي للتنمية( والمنظمات األخرى متعددة 

 األطراف )مثل البنك الدولي والفاو( ومستثمري القطاع الخاص

ى وضع مشاريع قابلة للتطبيق لتلبية احتياجات البلدان األعضاء وتنفيذ توصيات تشجيع مؤسسات التمويل عل• 

 السياسات العامة للكومسيك

تعزيز تعاون القطاع الخاص في جميع مجاالت النظم الغذائية المستدامة وضمان مشاركة جميع الجهات • 

 ثر استدامة وتغذيةالمعنية بما في ذلك القطاع الخاص في عملية إيجاد حلول لنظام غذائي أك

 

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

* * * * * * * * * 
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 لتخفيف من حدة الفقرباالتوصيات الخاصة بالسياسات الصادرة عن فريق عمل الكومسيك المعني  -5

 التوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن 5-1

 االجتماع الثالث عشر

 لمجموعة عمل الكومسيك للتخفيف من حدة الفقر 

 

(. PAWGتم عقد جلسة مناقشة السياسات خالل االجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل التخفيف من حدة الفقر )

خرجت مجموعة العمل ببعض التوصيات السياسية الُمحددة لتحسين الحصول على الخدمات الصحية، خاصة 

عضاء حول هذه القضية الهامة. بالنسبة للفقراء، في منظمة التعاون اإلسالمي وتقريب السياسات بين الدول األ

برزت المشورات المستعرضة أدناه والخاصة بالسياسات في ضوء المخرجات الرئيسية للتقرير البحثي بعنوان 

"الحصول على الخدمات الصحية في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي" وردود الدول األعضاء 

 مكتب تنسيق الكومسيك. لالستبيانات الخاصة بالسياسات المرسلة من قبل

التوصية األولى المتعلقة بالسياسات: وضع استراتيجية/سياسة تتضمن خطط دفع وتأمين صحي جيدة التصميم 
 لتحقيق تغطية صحية شاملة.

  األساس المنطقي:

إن الحصول على الخدمات الصحية هو أمر بالغ األهمية لإلنسان. ومع ذلك، فيعد الحصول الخدمات الصحية 

دون التعرض لمخاطر مالية تحديًا أكبر. وفي هذا الصدد، تعد التغطية الصحية الشاملة أحد األصول الهامة التي 

التعرض لخطر مواجهة أي مصاعب تمكن الناس، بخاصة الفقراء، من الحصول على الخدمات الصحية دون 

مالية. ولضمان حصول جميع الناس على الخدمات الصحية الجيدة التي يحتاجون إليها، تضم التغطية الصحية 

 الشاملة خدمات في الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعالجية والتأهيلية والتخفيفية. 

لصحية الشاملة، يجب فحص المؤشرات التي يتم رصدها للحصول على تحليل تفصيلي والفهم ألبعاد التغطية ا

على نطاق واسع مثل متوسط العمر المتوقع ووفيات األمهات ومعدل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر 

بعناية. يشير العمر المتوقع  عند الوالدة كونه مؤشر رئيسي، إلى مدى فاعلية عمل النظام الصحي للدولة في 

وقائية والعالجية والتأهيلية والتخفيفية. ازداد العمر المتوقع عند الوالدة بصورة مطردة في دول توفير الرعاية ال

منظمة التعاون اإلسالمي خالل الفترة. ومع ذلك، اليزال متوسط منظمة التعاون اإلسالمي يقبع خلف المتوسط 

ون الخامسة. تختلف الدول األعضاء العالمي. وياُلحظ ذات الوضع في وفيات األمهات ومعدالت وفيات األطفال د

في منظمة التعاون اإلسالمي عن المتوسط العالمي في جميع هذه المؤشرات. وعالوة على ذلك، تختلف 

 اإلنجازات في العمر المتوقع بصورة ملحوظة في مختلف الدول األعضاء. 

المواطنين. تُعد التغطية الصحية في هذا السياق، ُهناك عالقة قوية بين الحصول على الخدمات الصحية ورفاهية 

أحد المكونات األساسية في تحقيق أهداف   -من خالل ضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية  -الشاملة 

التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. كوسيلة لجمع المخاطر وتوسيع نطاق تغطية الخدمات الصحية ظهرت 

 عناية. الحاجة إلى تصميم خطط التأمين الصحي ب

تعزيز الرعاية الصحية األولية بصفة خاصة في المناطق األكثر فقراً من التوصية الثانية المتعلقة بالسياسات: 

خالل تشجيع العاملين الصحيين المهرة على العمل في المناطق الريفية والنائية وتعزيز الصحة المتكاملة 

  والتدخالت الوقائية.

  األساس المنطقي:

الصحية األولية باعتبارها الرعاية الصحية األساسية في جميع أنحاء العالم أساسية لرفاهية الشعب  تُعد الرعاية

البدنية والنفسية واالجتماعية. ويأتي تعزيز آليات الرعاية الصحية األولية على نحو متزايد على أجندة الحكومات 

مرة والتي تُؤثر سلبًا على الحالة الصحية حيث تثبيت التجربة العالمية نجاحها. ومع ذلك، هناك تحديات مست

للمجتمعات. فاألمراض غير المعدية آخذة في االرتفاع على المستوى العالمي. وال يزال ضمان وجود آليات 

 مستدامة لصحة األم والطفل يشكل تحدياً للعديد من الدول. 
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ديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي يُمثل الحصول على خدمات الرعاية الصحية األولية تحديًا خطيًرا في الع

نظًرا لعدم كفاية البنية التحتية الصحية، وعدم القدرة البدنية الحصول عليها بجانب اإلنفاق الشخصي الهائل و/أو 

عدم كفاية القوى العاملة الصحية. وفي هذا السياق، ظهرت الحاجة إلى النظر في التدخالت التي ستضمن خدمة 

ن حيث التكلفة، بما في ذلك تشجيع العاملين الصحيين المهرة على تقديم الخدمات في رعاية صحية فعالة م

المناطق الريفية والنائية وتعزيز الوعي المجتمعي وآليات الرعاية الصحية األولية المتكاملة )التعزيزية 

ي للرعاية الصحية والوقائية(. عالوة على ذلك، يجب القيام بإجراء فحوصات منتظمة باعتباره العنصر الرئيس

 األولية. 

تشجيع مشاركة القطاع الخاص في توفير رعاية صحية آمنة عالية الجودة التوصية الثالثة المتعلقة بالسياسات: 

 بشراكة وثيقة مع السلطات العامة بآليات مراقبة ُمصممة تصميما جيدا.

  األساس المنطقي:

التغطية الصحية الشاملة. فمن أجل ضمان الحماية المالية لكافة يُعد التمويل العام أمًرا حاسًما لتحقيق استدامة 

األفراد والوصول العادل إلى الخدمات الصحية الجيدة، فإن تخصيص حصة كبيرة في الميزانية الحكومية دون 

المساس بالخطط أو األولويات الوطنية األخرى، هو أمًرا ضروريًا. ومع ذلك، وبالنظر إلى قيود الميزانية في 

لعديد من الدول، ظهرت الحاجة إلى تعبئة موارد محلية إضافية لتحقيق تغطية صحية شاملة. فيُمكن بهذه الطريقة ا

أن تلعب المبادرات الخاصة دوًرا هاًما في إكمال الجهود العامة. على سبيل المثال، من أجل سد الثغرات وأوجه 

موارد البشرية والبنية التحتية المادية(، شرعت حكومة القصور في تقديم خدمات الصحة العامة )مثل عدم كفاية ال

إندونيسيا بنشاط في تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية.  وفي هذا اإلطار، يقوم مقدمو 

% من الرعاية الصحية في دولة إندونيسيا )بخاصة 60الرعاية الصحية الخاصون حاليًا بتغطية ما يصل إلى 

 المستشفيات(. الرعاية في

على الجانب اآلخر، هنالك حاجة لوضع آلية مراقبة ُمصممة تصميًما جيدًا. إن التشريعات التي عفا عليها الزمن، 

واالفتقار إلى إنفاذ لوائح الصحة العامة والقطاع الخاص غير الخاضع للتنظيم على نطاق واسع، من شأنها ترك 

ومات إلى وضع خطط تنظيمية فعالة لتوجيه القطاع الخاص وتجنب المستهلكين دون حماية. لذلك، ستحتاج الحك

( 2( تقييم ما إذا كانت خدمات الرعاية الصحية الخاصة آمنة وفعالة وذات نوعية جيدة، )1فشل السوق من أجل )

فحص إلى أي مدى يمكن للمرضى من خلفيات اجتماعية واقتصادية واجتماعية ثقافية مختلفة الحصول على هذه 

( استكشاف كيف يؤثر مقدمو الخدمات الصحية الخاصون على النظام 3مات وكيفية تقليل الحواجز، و )الخد

الصحي األكبر، على سبيل المثال فيما يتعلق بتوافر القوى العاملة الصحية المدربة، ومدى عمل مقدمي الخدمات 

 ية فضالً عن تخفيف اآلثار السلبية. الخاصين مع السلطات العامة المعنية، وكيف يمكن تعزيز الروابط اإليجاب

التوصية الرابعة المتعلقة بالسياسات: تشجيع تنمية ورفع مستوى ُنظم إدارة المعلومات الصحية من خالل 
تصميم نظام متكامل للمعلومات الصحية على شبكة اإلنترنت، وتخصيص الموارد الالزمة للبنية التحتية 

 آلية التنسيق متعددة القطاعات لتكنولوجيا المعلومات الصحية وتعزيز

  األساس المنطقي:

إن مراقبة البيانات الصحية األساسية أمًرا بالغ األهمية ذلك لتحديد التحديات واألولويات في تقديم خدمات صحية 

ذات جودة. حيث يسهل تعزيز نظم المعلومات الصحية تخطيط الموارد وتخصيصها، كما إنه يساهم في وضع 

لعامة للخضوع للمساءلة والشفافية. فتمكن نظم المعلومات الصحية المتكاملة المسؤولين الحكوميين إدارة الصحة ا

 من اتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب وفقًا لبيانات موثوقة بغية تعزيز تقديم الخدمات الصحية.

ق بإدارة المعلومات الصحية مثل تُواجه العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تحديات فيما يتعل

جودة التقارير وحسن توقيتها وتكرارها وتجزئة جمع البيانات فضالً عن االفتقار إلى التحقق الصارم ضمن 

برامج مختلفة. فال يوجد لدى بعض الدول األعضاء تسجيل كاف لعدد المواليد والوفيات، فضالً عن اإلبالغ عن 

. لذلك، ُهناك حاجة لتخصيص الموارد الالزمة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات األسباب الكاملة والدقيقة للوفاة

ذلك لتعزيز نظام مصمم تصميًما جيدًا إلدارة المعلومات الصحية مع التركيز بشكل خاص على الفقراء. في هذا 

وب الفقر. وعالوة على الصدد، ينبغي ضمان تحليل البيانات، الذي يتم على المستوى ما دون الوطني لمعالجة جي

ذلك، ومن أجل ضمان التوحيد في جمع البيانات، يُعد التعاون مع أصحاب المصلحة المختلفون مثل اإلدارات 

 اإلحصائية والوزارات والمنظمات ذات الصلة أمًرا بالغ األهمية لوضع آلية تنسيق قوية متعددة القطاعات.
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 بالسياسات:األدوات الالزمة لتنفيذ التوصيات المتعلقة 

وفي اجتماعاتها الالحقة، يُمكن لفريق العمل أن يقوم بشرح  مجموعة عمل الكومسيك لتخفيف حدة الفقر:

 مجاالت السياسة العامة المذكورة أعاله بصورة أكثر تفصيالً.

ر في إطار آلية الكومسيك لتمويل المشاريع، يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإصدا الكومسيك لتمويل المشاريع:

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 المنح المقدمة من مكتب تنسيق 

للدول األعضاء االستفادة من مرفق آلية الكومسيك الكومسيك. ولتحقيق توصيات السياسة المذكورة بعاليه، يمكن 

لتمويل المشاريع. وقد تشمل تلك المشاريع تنظيم الندوات والبرامج التدريبية والزيارات البحثية وتبادل الخبراء 

 وعقد ورش العمل وإعداد الدراسات التحليلية وتقييم االحتياجات وتوفير مواد/وثائق التدريب، وما إلى ذلك.

 

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

* * * * * * * * 
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 توصيات السياسات التي أسفرت عن االجتماع الرابع عشر لمجموعة عمل الكومسيك 5-2

 لتخفيف حدة الفقر 

 

لمجموعة عمل الكومسيك لتخفيف حدة الفقر عقدت جلسة لمناقشة السياسات خالل االجتماع الرابع عشر 

(PAWG علماً أن مجموعة العمل كانت قد توصلت إلى بعض التوصيات السياسية للحد من وفيات األمهات ،)

واألطفال في دول منظمة التعاون اإلسالمي، وتحقيق تقارب السياسات بين الدول األعضاء في هذه القضية 

لبحث المعنون "وفيات األطفال الهامة. توصيات السياسة المقدمة أدناه تحددت في ضوء النتائج الرئيسية لتقرير ا

واألمهات في البلدان اإلسالمية"، وردود الدول األعضاء على استبيان السياسات المرَسل إلى مكتب تنسيق 

 الكومسيك. 

: تطوير استراتيجية / سياسة لتوفير الرعاية الصحية لألمهات والرّضع واألطفال، وتحقيق 1توصية السياسة 

 رعاية الصحية. التوزيع العادل لمقدمي ال

 

 األساس المنطقي:

بَة والفعالة من حيث التكلفة للحد من وفيات األمهات والرّضع واألطفال؛  على الرغم من توفر التدخالت المجرَّ

فإن تدخالت الرعاية المقدمة لألمهات والرضع واألطفال منخفضة في العديد من األماكن من حيث االستفادة من 

مداد )مثل الوصول إلى الخدمات وتوافرها، هذه الخدمات وتغطيتها. فعوامل النظام الصحي ذات الصلة باإل

وجودة الرعاية، والنقل في حاالت الطوارئ( والعوامل ذات الصلة بالطلب )مثل الدخل، والتعليم، والضوابط 

 االجتماعية( تؤثر على استخدام خدمات الرعاية الصحية الخاصة بالتوليد واألطفال. 

رائح السكان فيما يتعلق بالرعاية الصحية الخاصة باألمهات هناك نسبة عالية من عدم المساواة بين أفقر ش

والرضع واألطفال. فالوصول إلى أفقر شرائح المجتمع يبقى تحدياً في العديد من البلدان. وبالتالي يُعدُّ تحسين 

الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الخاصة باألمهات والرضع واألطفال ذات الجودة العالية، وضمان 

عالية الجودة في المرافق العامة، وتحسين توافر مزّودي الخدمات الماهرين بين يدي الفئات الفقيرة من  الخدمات

السكان؛ أمراً بالغ األهمية لتخفيض معدل وفيات األمهات واألطفال بشكل كبير على المستوى الوطني. 

ف في حاالت الطوارئ، ولكن هذه فالمضاعفات التي تطال األمهات والتي تهدد حياتهن تحتاج إلى سيارات إسعا

الخدمة غير متوفرة في العديد من األماكن ال سيما في المناطق الريفية. في كثير من األحيان، قد ال يكون لدى 

بين، خاصة في األرياف والمناطق النائية. من المحتمل أن يساعد تحسين  أقرب المرافق مزودي خدمات مدرَّ

ياً، والقدرة على تحمل التكاليف المالية من خالل برامج الضمان والتأمين إمكانية الوصول إلى الخدمات ماد

الصحي؛ النساء والعائالت على التغلب على العوائق االقتصادية. ثم إن تحسين توافر العاملين الصحيين 

ة والمناطق المدربين، والخدمات عالية الجودة ذات األسعار المعقولة التي يسهل الوصول إليها في المناطق الفقير

الريفية أمٌر بالغ األهمية للحد من عدم المساواة. وستكون هناك حاجة إلى سياسة لتحسين قدرات القوى العاملة، 

 وتطوير استراتيجيات حافزة للتوزيع العادل لمزودي الخدمات الصحية.

لتالي فإن تحديد الحوائل المعتقدات والممارسات االجتماعية والثقافية أيضاً تعيق النساء من طلب الرعاية. وبا

االجتماعية والثقافية المحلية وتطوير برامج التدخل الثقافية الحساسة يمكن أن يرفع مستوى الوعي ويحّسن قبول 

 خدمات الرعاية الصحية الخاصة باألمهات والرّضع واألطفال. 

بح هناك إدراك متزايد بأن مع التصريحات األخيرة الصادرة عن األمم المتحدة للتغطية الصحية العالمية، أص

إدراج خدمات الرعاية الصحية الخاصة باألمهات والرّضع واألطفال ضمن الرعاية الصحية العالمية سيكون 

)تخفيض نسبة وفيات األمهات في  SDG-3.1أمراً هاماً جداً بالنسبة للبلدان للمضي قدماً نحو تحقيق أهداف 

)تخفيض وفيات  SDG-3.2( وأهداف 2030حي بحلول عام ألف مولود  100لكل  70العالم إلى أقل من 

مولود حي، وتخفيض وفيات األطفال دون الخامسة  1,000لكل  12األطفال حديثي الوالدة إلى ما ال يقل عن 

 (.2030مولود حي بحلول عام   1,000لكل  25إلى ما ال يقل عن 
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من خالل  ،الصحية لألمهات والرّضع واألطفالالرعاية  : تحسين أداء النظام الصحي وجودة2توصية السياسة 

 التدريب وتطبيق المعايير الموصى بها لبروتوكوالت الرعاية، والرصد المنتظم للمعايير. 

 األساس المنطقي:

يُعتَبَر تحسين معدالت اإلنجاب بوجود قابالت ماهرات في المرافق الصحية إحدى االستراتيجيات الرئيسية 

لخفض وفيات األمهات ووفيات النساء قبيل أو بعيد الوالدة. ومع ذلك، فإن معدل وفيات األمهات واألطفال 

، رغم توفر القابالت القانونيات مرتفعة جداً في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

الماهرات، وهناك مخاوف من أن جودة الرعاية في المرافق الصحية رديئة. تشير تقديرات حديثة إلى أن نظام 

الرعاية الصحية ذات الجودة العالية كفيل للوقاية من نصف وفيات األمهات ومليون حالة وفاة تصيب الرّضع 

 حديثي الوالدة. 

المصلحة تحسين جودة الرعاية من خالل الحكم الرشيد وضمان المساءلة. وهناك بروتوكوالت يقترح أصحاب 

قياسية إلدارة الوالدة الطبيعية ولعالج وإحالة النساء لدى إصابتهن بمضاعفات بعيد الوالدة، لكن ممارسة مثل 

ً ما تكون ضعيفة في البلدان المنخفضة والمتوسط ة الدخل، وفي هذا الشأن هذه البروتوكوالت ورصدها غالبا

عت برامج تمويل قائمة على النتائج في بعض األماكن لتحسين جودة الخدمات الصحية. تشير الدراسات  ُوض 

أيضاً إلى أنه في كثير من األحيان يكون مستوى كفاءة مقدمي الخدمات الصحية منخفضة، وتحتاج إلى تحسين 

 يتوفرون في المنشآت الصحية أو يكونون في عمل إضافي ليالً، من خالل التدريب التنشيطي. واألطباء غالباً ال

 األمر الذي يؤثر أيضاً على جودة الرعاية في المرافق الصحية.

تكون األدوية األساسية أو المعدات الطبية في الغالب غير متوفرة أو معطوبة في العديد من المرافق الصحية 

ت المناسب لشراء وتوزيع اللوازم سيساعد على تجنب تحديات العامة، لكن ضمان التمويل والتخطيط في الوق

 نفاد المخزون.

يجد اإلشارة إلى أن توفير الرعاية الصحية اآلمنة والفعالة والمنصفة والمرتكزة على النساء وفي الوقت المناسب 

 أمٌر جوهرٌي لتحسين قبول هذه الرعاية الصحية واالستفادة منها.

ستمرارية رعاية صحة األم والرضيع والطفل لضمان الخدمات دون انقطاع قبل : تحسين ا3توصية السياسة 

وأثناء الحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة من خالل أمور أخرى تضع برامج محددة للتحويالت النقدية 

 المشروطة.

 األساس المنطقي:

منظمة التعاون اإلسالمي، وغالباً ما صحيح أن الرعاية ما قبل الوالدة كبيرة في العديد من الدول األعضاء في 

% في زيارة واحدة على األقل، إال أن استمرارية رعاية األمهات واألطفال بعد الوالدة تكون 90تكون أكثر من 

منخفضة. وعلى الرغم من تلقي الرعاية ما قبل الوالدة من المرافق الصحية، فإن العديد من النساء ال يلدن في 

اية قابالت ماهرات، وال يتلقين رعاية طبية خالل فترة ما بعد الوالدة حيث يكون مرافق صحية أو تحت رع

زيارات للنساء ألجل الرعاية ما  8خطر الموت في أعلى مستوياته. توصي منظمة الصحة العالمية اآلن بإجراء 

البلدان، هناك على قبل الوالدة، وترى أن تكون هذه الزيارات مبكرة في الثلث األول من الحمل. في العديد من 

(، والتي تمت التوصية بها سابقاً، وهذه منخفضة +ANC4األقل أربع زيارات من أجل الرعاية ما قبل الوالدة )

%من معدل زيارة واحدة ألجل الرعاية ما قبل الوالدة(، أما وصول عدد 50إلى حد كبير )غالباً ما تكون أقل من 

 يحتاج إلى مزيد من الجهود والموارد والتدخالت المنهجية. زيارات، فإنه أمٌر س 8هذه الزيارات إلى 

وبالمثل، فإن التغطية المالية للقاحات المختارة أو الجرعات األولى تكون مرتفعة في العديد من البلدان، ولكن 

تغطية "جميع الجرعات الموصى بها للقاحات األساسية" تكون منخفضة. هذه هي الفرص الضائعة: يوفر كل 

بمزود الصحة فرص إسداء المشورة للنساء للوالدة في المرافق الصحية، والسعي للحصول على رعاية اتصال 

فورية لهن وألطفالهن حديثي الوالدة في فترة ما بعد الوالدة، واستكمال جرعات اللقاحات الكاملة المحددة حسب 

رارية الرعاية. وينبغي عدم النسيان أن العمر. هناك حاجة أيضاً إلى برامج التوعية المجتمعية للحفاظ على استم

االنتشار السريع لتكنولوجيا الهواتف المحمولة يفتح فرصاً جديداً لالتصال بالنساء واألسر لتذكيرهم بالرعاية 

وضمان استمرارية تلقيها للرعاية الصحية. وال بد من تحديد العراقيل التي تقف أمام استمرارية الرعاية وتقديم 

ً لتعيين أهداف وتحديات برنامج التدخل الستمرارية الرعاية الصحية الحلول العالج ية، وهناك حاجةٌ أيضا

لألمهات والرضع واألطفال، وذلك لتطوير سياسات مناسبة للرعاية الصحية الخاصة باألمهات والرضع 
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لضمان واألطفال. في هذا الصدد، يمكن تطوير برامج تحويالت نقدية مشروطة تستهدف النساء الحوامل 

 استمرارية رعاية األطفال واألمهات ما بعد الوالدة. 

: تطوير / تحسين نظم إدارة متكاملٍة للمعلومات الصحية من أجل مراقبة مستوى الرعاية 4توصية السياسة 

وتسجيل الوالدات والوفيات بما في ذلك وفيات األمهات على  الصحية الخاصة باألمهات والرضع واألطفال،

 وطني والمحلي.الصعيدين ال

 األساس المنطقي:

إن رصد البيانات الصحية األساسية أمر جوهري لتحديد التحديات واألولويات في تقديم الخدمات الصحية الجيدة. 

فتعزيز أنظمة المعلومات الصحية يسهل تخطيط الموارد وتخصيصها، كما يساهم في إدارة الصحة العامة الشفافة 

أنظمة المعلومات الصحية التي تعمل بكامل طاقتها أن تمّكن المسؤولين في الحكومة الخاضعة للمساءلة. من شأن 

من اتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب بناًء على بيانات موثوقة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات 

 الصحية.

رة المعلومات الصحية مثل تواجه العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تحديات ذات صلة بإدا

جودة التقارير وحسن توقيتها، وتكرار وتجزئة جمع البيانات، باإلضافة إلى االفتقار إلى التحقق الدقيق ضمن 

برامج مختلفة. وال يوجد لدى بعض الدول األعضاء تسجيل كاٍف لحاالت الوالدة والوفاة، فضالً عن عدم وجود 

ً على تقدير مؤشرات وفيات تسجيل لألسباب الكاملة والدقيقة الت ي تقف وراء حاالت الوفاة، وهذا يؤثر سلبا

األمهات واألطفال. تستند أحدث تقديرات الوفيات في البلدان النامية إلى تقديرات تقوم على النماذج، وهي متوفرة 

معرفة أسباب على المستوى الوطني. هذه التقديرات ليست مفيدة لتتبع الحاالت على الصعيد دون الوطني. تبقى 

الوفيات أمراً بالغ األهمية لتطوير وتخطيط التدخالت الصحية العامة المناسبة. ومن الممكن توفير مثل هذه 

 ( الذي يتسم بالجودة والعملية. HMIS) تحديد المواد الخطرةالمعلومات من نظام 

عليها لتعزيز نظام إدارة المعلومات  لذلك، من المهم جداً تخصيص الموارد الالزمة لتطوير البنية التحتية والحفاظ

الصحية المصمم بشكل جيد. ومن أجل ضمان الوحدة في تجميع البيانات، يعد التعاون مع مختلف المعنيين مثل 

ً لبناء آلية تنسيق قوية متعددة القطاعات.  هيئات اإلحصاء والوزارات والمنظمات ذات الصلة أمراً جوهريا

 لمعلومات من قبل المرافق الصحية والمجتمعات.ستكون هناك حاجة إلى تغطية ا

: تطوير برامج تعليمية مستدامة حول الرعاية الصحية للمرأة والطفل، تقدَّم إلى المجتمع 5توصية السياسة 

 بهدف القضاء على عدم المساواة ذي الصلة بمستويات التعليم المنخفضة. 

 األساس المنطقي:

باعتباره استثماراً واستراتيجية على المدى الطويل، يُعَدُّ تحسين تعليم اإلناث أمراً حيوياً لتقليل وفيات األمهات 

واألطفال. فقد لوحظ وجود قدٍر كبيٍر من عدم المساواة في الرعاية الصحية لألمهات واألطفال في مستوى التعليم 

ً لعدم المساواة في الوضع االجتماعي والثروة والمناطق الحضرية والريفية. ويعد الت عليم كذلك عامالً رئيسيا

واالقتصادي واإلقامة في المناطق الحضرية والريفية. والقضاء على عدم المساواة في التعليم يؤدي إلى زيادة 

ول كبيرة في الرعاية الصحية المقدمة لألمهات واألطفال. فمستوى تعليم اإلناث منخفضة جداً في العديد من الد

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي ترتفع فيها معدالت وفيات األمهات واألطفال وتقل فيها نسبة 

 االستفادة من الرعاية الصحية الخاصة باألمهات والرضع واألطفال. 

ومن المرجح أن يساعد التعليم في تمكين المرأة واتخاذها القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية ألنفسهن 

ألطفالهن. ويُذَكر ان افتقار النساء إلى اإلذن هو إحدى األسباب الرئيسية لعدم اإلنجاب في المرافق الصحية، و

ولكن من المرجح أن تخف هذه العقبات مع تمكين المرأة. ولهذا السبب، يمكن تشجيع األنشطة الرامية إلى زيادة 

 لوائح القانونية االستراتيجية رفيعة المستوى.الوعي بين األمهات والنساء الحوامل من خالل الوثائق وال

 أدوات تحقيق توصيات السياسات:

: في اجتماعاتها الالحقة، يمكن لمجموعة العمل أن توضح مجال مجموعة عمل الكومسيك لتخفيف حدة الفقر

 السياسات المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيالً.

ومسيك، يصدر مكتب تنسيق الكومسيك دعوات لتقديم في إطار تمويل مشروع الك تمويل مشروع الكومسيك:

كة في  مقترحات المشاريع في كل عام. من خالل تمويل مشروع الكومسيك، يمكن للدول األعضاء المشار 
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مجموعة العمل تقديم مشاريع تعاونية متعددة األطراف ليتم تمويلها من خالل المنح المقدمة من مكتب تنسيق 

ت السياسات المذكورة أعاله، يمكن للدول األعضاء االستفادة من مرافق تمويل الكومسيك. ولتحقيق توصيا

مشروع الكومسيك. وربما تتضمن هذه المشاريع إقامة ندوات وبرامج تدريبية وزيارات دراسية وتبادل الخبراء 

 دريبية، إلخ. وورشات العمل، وإعداد الدراسات التحليلية، وتقييم االحتياجات، وإعداد المواد / الوثائق الت
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 التعاون الماليبالتوصيات الخاصة بالسياسات الصادرة عن فريق عمل الكومسيك المعني  -6

 التوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن  6-1

 االجتماع الثاني عشر

 لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي

 

مارس/أذار  28( اجتماعها الثاني عشر في FCWGعمل الكومسيك المعنية بالتعاون المالي )عقدت مجموعة 

في أنقرة بتركيا تحت عنوان  "تمويل البنية التحتية عبر التمويل اإلسالمي في الدول األعضاء في منظمة  2019

( بعقد مداوالت FCWG) التعاون اإلسالمي". وخالل االجتماع قامت مجموعة العمل الكومسيك للتعاون المالي

حول تمويل البنية التحتية عبر التمويل اإلسالمي في الدول األعضاء. وتوصل المشاركون بناًء على تلك 

 المداوالت إلى بعض التوصيات المتعلقة بالسياسات. 

نية : وضع إطار قانوني وتنظيمي لتوفير بيئة مواتية لتحقيق استثمارات كبيرة في الب1توصية السياسة رقم 
 التحتية عبر التمويل اإلسالمي. 

األساس المنطقي: إن مشاريع البنية التحتية كبيرة ومعقدة بفترات استحقاق طويلة. وهنالك حاجة لتخفيف المخاطر 

القانونية والتنظيمية الناشئة عن االستثمارات في هذه المشروعات لتشجيع القطاع المالي لالستثمار في قطاع 

كن القيام بذلك من خالل توفير إطار قانوني سليم للشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنه البنية التحتية. يم

تحديد المبادئ الرئيسية حول كيفية إدارة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. ونظًرا لتفرد مختلف قطاعات البنية 

اقة والمطارات والسكك الحديدية وما األساسية، قد تكون هناك حاجة إلى قوانين خاصة بقطاعات معينة )مثل الط

إلى ذلك( لتلبية ميزاتها الفردية. وعالوة على ذلك، هناك حاجة إلى قوانين ولوائح مالية للقطاعات المالية 

اإلسالمية المختلفة )على سبيل المثال، األسواق المصرفية وغير المصرفية وأسواق رأس المال( لتوفير بيئة 

ي تطوير البنية التحتية للتمويل اإلسالمي. وفي النهاية، يجب تعديل قوانين الضرائب مواتية للنمو والمساهمة ف

 لتسوية مجال التمويل اإلسالمي والتمويل التقليدي، عند االقتضاء. 

: زيادة عدد وحصة المؤسسات المالية اإلسالمية غير المصرفية لتعزيز مساهمة 2توصية السياسة رقم 
 مارات البنية التحتية. التمويل اإلسالمي في استث

األساس المنطقي: تعد ميزات المؤسسات المالية غير المصرفية )التي تشكل مشغلي التكافل، والمصارف 

االستثمارية، وصناديق المعاشات التقاعدية، وما إلى ذلك( أكثر ُمالءمة لتمويل مشاريع البنية التحتية طويلة 

ر المصرفية مع ذلك، صغيرة نسبيًا وال تسهم كثيًرا في االستثمارات األجل. فإن المؤسسات المالية اإلسالمية غي

في قطاع البنية التحتية. هناك حاجة لتأسيس المزيد من المؤسسات المالية غير المصرفية اإلسالمية وزيادة 

حصتها في القطاع العام غير المصرفي. فإن تعزيز حصص صناديق التقاعد المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

وصناديق الثروة السيادية على وجه الخصوص، ينطوي على إمكانية زيادة حجم مساهمة تمويل البنية التحتية 

 من قبل القطاع المالي اإلسالمي. 

: تطوير البنية التحتية ألسواق رأس المال اإلسالمي لتسهيل إصدار أنواع مختلفة من 3توصية السياسة رقم 
 لمشاريع البنية التحتية حسب االقتضاء. صكوك المشروع وغيرها من األدوات 

األساس المنطقي: تُسهل أسواق رأس المال جمع األموال لمشاريع البنية التحتية من مختلف أنواع المستثمرين. 

ويمكن للمستثمرين الذين يتراوحون ما بين المستثمرين المؤسساتيين الكبار، والمؤسسات المالية غير المصرفية 

اد. وعالوة على ذلك، تفضل المؤسسات المالية مثل المصارف اإلسالمية، االستثمار في والمستثمرين األفر

صكوك المشاريع القابلة للتداول بدالً من التمويل في مشاريع البنية التحتية مباشرة ألنها غير سائلة. سيتطلب 

إطاًرا قانونيًا وتنظيميًا سليًما تشجيع تطوير أسواق رأس المال اإلسالمية وزيادة دورها في تطوير البنية التحتية 

وممّكنًا إلصدار الصكوك. باإلضافة إلى ذلك، ونظًرا ألن هياكل صكوك المشروع معقدة، فإن توفير قوالب 

 ألنواع مختلفة من الصكوك قد يزيد من إصدارها. 
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ل الزكاة والوقف : تشجيع النماذج المبتكرة الستخدام القطاع االجتماعي اإلسالمي )مث4توصية السياسة رقم 
والصدقة( لتوفير خدمات البنية التحتية االجتماعية )مثل التعليم والصحة( شريطة أن تكون متوافقة مع أحكام 

 الشريعة اإلسالمية. 

األساس المنطقي: يُعد القطاع االجتماعي اإلسالمي مثل الزكاة واألوقاف والصدقة من المصادر الرئيسية غير 

لقدرة على توفير خدمات البنية التحتية االجتماعية. تم استخدام نماذج مبتكرة لهذه المؤسسات المستغلة التي لديها ا

في بعض البلدان مثل ماليزيا وإندونيسيا ذلك لتوفير بعًضا من خدمات البنية األساسية االجتماعية للقطاعات 

شاريع البنية التحتية حيث أن حجم الزكاة السكانية األكثر فقراً. يمكن تعبئة التمويل االجتماعي اإلسالمي لتمويل م

واألوقاف والصدقة كبير ويحتمل أن تواجه العديد من الدول األعضاء قيودًا، ذلك لتوفير بعًضا من خدمات البنية 

 التحتية االجتماعية مثل التعليم والصحة، وذلك بشرط أن تكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

 : تطوير القدرات ورأس المال البشري لزيادة استخدام التمويل اإلسالمي لتمويل البنية 5توصية السياسة رقم 

تتمثل إحدى القضايا الرئيسية إلشراك التمويل اإلسالمي في مشاريع البنية التحتية في وجود األساس المنطقي: 

ا لكبر المشروعات وتضمنها ترتيبات تعاقدية معقدة، منتجات مناسبة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. ونظرً 

فهناك العديد من التعقيدات التي يجب حلها في إطار الشريعة اإلسالمية. ومع ذلك، ُهناك عددًا محدودًا من 

المؤسسات المالية اإلسالمية التي تتفهم تعقيدات تمويل المشاريع والخدمات االستشارية المتوافقة مع الشريعة 

ية والتي يمكن أن تكون قليلة ومكلفة أيًضا. وبالتالي، ُهناك حاجة لتقليص الفجوة المعرفية وبناء القدرات اإلسالم

على استخدام التمويل اإلسالمي لمشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الوعي بين أصحاب 

 تية. المصلحة لزيادة استخدام التمويل اإلسالمي في مشاريع البنية التح

  األدوات الالزمة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات:

توصي مجموعة العمل في اجتماعاتها الالحقة بتوضيح  مجموعة عمل التعاون المالي التابعة للكومسيك:

 مجاالت السياسات المذكورة أعاله بمزيد من التفصيل. 

في إطار آلية الكومسيك لتمويل المشاريع، يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإصدار  الكومسيك لتمويل المشاريع:

نداءات حول مقترحات المشاريع كل عام. ومع آلية الكومسيك لتمويل المشاريع، يمكن للدول األعضاء المشاركة 

من مكتب تنسيق  في مجموعات العمل تقديم مشاريع تعاون متعددة األطراف ليتم تمويلها من خالل المنح المقدمة

الكومسيك. ولتحقيق توصيات السياسة المذكورة بعاليه، يمكن للدول األعضاء االستفادة من مرفق آلية الكومسيك 

لتمويل المشاريع. وقد تشمل تلك المشاريع تنظيم الندوات والبرامج التدريبية والزيارات البحثية وتبادل الخبراء 

 ليلية وتقييم االحتياجات وتوفير مواد/وثائق التدريب، وما إلى ذلك.وعقد ورش العمل وإعداد الدراسات التح
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 ماليللتعاون الاالجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل الكومسيك  توصيات سياسات 6-2

 

في  2019أكتوبر/تشرين األول  17بنجاح اجتماعها الثالث عشر في  عقدت مجموعة عمل الكومسيك المالية

مجموعة  العاصمة التركية أنقرة تحت شعار "تطوير قطاع التكافل في الدول اإلسالمية". وخالل االجتماع ناقشت

العمل مسألة تحسين قطاع التكافل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. كانت وثيقة الغرفة، التي 

المالية وردود  اسة التحليلية التي أجريت لالجتماع الثالث عشر لمجموعة العملأعدت وفقا للنتائج الرئيسة للدر

الدول األعضاء على أسئلة السياسات، هي المعطيات األساسية للمناقشات. ووفقا لذلك، توصل المشاركون إلى 

 .بعض توصيات السياسات

هيل العمليات والشفافية والحوكمة : وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل لصناعة التكافل لتس1توصية السياسات 

 .في هذا القطاع

من شأن وجود أطر تنظيمية وتشريعية قوية وشاملة لقطاع التمويل اإلسالمي، بما في ذلك  األساس المنطقي:

 .قطاع التكافل، أن يضمن االستقرار والوضوح والقدرة التنافسية واالنضباط والحيطة والسالمة في السوق

إن المتطلبات التنظيمية مثل رأس المال وإدارة المخاطر والشفافية واإلفصاح موجودة لضمان استقرار واستدامة 

. كم أن هناك معايير ومتطلبات احترازية تكفل على وجه التحديد مشغّلو التكافلالمؤسسات المالية، بما في ذلك 

وتوفر شفافية أكبر في استخدام  مشغّلي التكافل وكمةالسمات المميزة للتمويل اإلسالمي. ستعزز هذه المعايير ح

مختلف العقود اإلسالمية في النماذج والهياكل وحماية مصالح المشاركين في التكافل. تجدر اإلشارة إلى أن جميع 

 .اإلصالحات التنظيمية والقانونية يجب أن تنفذ تدريجيا للسماح باالنتقال السلس والتعديالت في سوق التكافل

إضفاء الطابع المؤسسي على لجان الشريعة، سواء أكانت مركزية و/أو المركزية، هو مطلب أساسي لصناعة إن 

التكافل. إن وجود لجنة الشريعة هو أمر حيوي لضمان امتثال منتجات وخدمات التكافل ألحكام الشريعة 

 مشغّلي التكافل مشغّلي التكافل التكافلمشغّلي  مشغّلي التكافلاإلسالمية. كما تطور اللجنة معايير الشريعة لتوجيه 

لتطبيقها في ابتكار منتجاتها وتطويرها. يجب تعزيز كفاءات أعضاء لجنة الشريعة هذه من وقت  مشغّلي التكافل

 .آلخر من خالل برامج التدريب المستمر

زم هذا الطلب هناك أيضا طلب متزايد من الصناعة على أدوات االستثمار اإلسالمية األكثر شموال. وستستل

إدخال تحسينات على أسواق رأس المال اإلسالمي للسماح لمكاتب االستثمار والهيئات التنظيمية اإلقليمية بتنويع 

(. وبالتالي ينبغي للهيئات التنظيمية مواصلة توفير البنية التحتية الالزمة 2018محافظها االستثمارية )الكومسيك، 

 .اإلسالميةلنمو الصكوك المتوافقة مع الشريعة 

: تشجيع تخصيص المنتج في قطاع التكافل وتقديم منتجات جديدة وفقا الحتياجات السوق 2توصية السياسات 

 المتغيرة.

إن العروض القيّمة الفريدة للتكافل تعد مكانة مناسبة للقدرة التنافسية لهذه الصناعة. ويستند  األساس المنطقي:

بالمساعدة المتبادلة وتقاسم المخاطر والتبرع. واستنادا إلى هذه عرض القيمة على مبادئ التكافل الخاصة 

المبادئ، يكون مشغّلو التكافل قادرين على تقديم مزايا وخدمات فريدة للمشاركين مثل مشاركة فائض االكتتاب 

 وتنظيم شؤون الميراث.

ل المبتكرة من خالل التواصل مع االستخدام الفعال للتكنولوجيا لتحسين كفاءة التسليم، يمكن تقديم حلول تكاف

الموّسع بطريقة توفر تجربة سلسة للمشاركين. كما يمكن توسيع نطاق عروض المنتجات الجذابة للمشاركين من 

خالل إدخال منتجات جديدة وابتكار في حلول الحماية التي تدعمها التكنولوجيا. ومع توظيف تحليالت البيانات 

اإلنترنت سيكون مشغّل التكافل قادرين على توقع المخاطر والطلبات بدقة الضخمة والذكاء االصطناعي وقنوات 

أكبر، وهو ما يتيح تخصيصات محسنة للمنتج لتناسب احتياجات السوق المتغيرة بسرعة، وبالتالي تحسين تجربة 

التي تجمع  المشاركين عند استهالك منتجات وخدمات تكافل. وعلى سبيل المثال، أجهزة الحوسبة القابلة لالرتداء

البيانات في الوقت الفعلي تجعل عملية االكتتاب وإدارة المطالبات الصحية المستمرة أكثر تكامال ومالءمة 

بناء على سلوك المشارك وخطة حياته وخطة التكافل التي تراقب باستخدام التكنولوجيا سيكون وللمشاركين. 

يمكن تعزيز تجربة المشاركين من خالل خدمات مشغل التكافل قادرا على تخصيص منتجاته وتسعيرها. كما 

تتيح التكنولوجيا نماذج أعمال جديدة من خالل أشكال توزيع جديدة ومطورة. وعلى سبيل  ؛ إذذات قيمة مضافة
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المثال يستطيع مشغّلو التكافل تطوير تطبيقات التخطيط المالي للجوال / األجهزة اللوحية التي تساعد على توضيح 

بشكل أكثر وضوحا وحيوية. فهم يمّكنون العمالء من فهم ميزات المنتج بشكل أفضل واتخاذ قرار  تكافل للعمالء

 مستنير عند اختيار منتج أو خدمة تكافل.

يتمتع التنوع في المنتجات والخدمات، المدعوم بتبنّي التكنولوجيا، بإمكانيات كبيرة لزيادة الميزة التنافسية لصناعة 

كين بشكل أفضل. هذا فضال عن إنه يمكن اعتماد مشغّلي التكافل الجدد القادمين لـ التكافل لخدمة المستهل

InsurTech  وغيرها من المنتجات والخدمات القائمة على التكنولوجيا كاستراتيجية لدخول السوق. وبوجود

 التكنولوجيا سيكون الوافدون الجدد في وضع يمكنهم من توسيع السوق.

تكافل سيؤدي إلى زيادة الطلب على صناعات التمويل اإلسالمي األخرى ذات الصلة النمو في منتجات وخدمات 

إلى زيادة تحفيز الطلبات على منتجات  -بدوره  -مثل البنوك اإلسالمية وأسواق رأس المال، األمر الذي سيؤدي 

 (.2019)الكومسيك، وخدمات التكافل. وبالتالي يمكن أن يساهم قطاع التكافل في نمو صناعة التمويل اإلسالمي 

: تشجيع تنمية المواهب من خالل برامج التدريب والشهادات المهنية وزيادة الوعي لدى 3توصية السياسات 

 أصحاب المصلحة في قطاع التكافل.

يجب أن تركز استراتيجيات تنمية رأس المال البشري على جذب المواهب الماهرة للغاية.  األساس المنطقي:

وسيشمل ذلك المكافآت التنافسية والكفاءات المستمرة وبناء الكفاءات للموظفين على جميع المستويات. لذلك يجب 

على وجه الخصوص، تزويد رؤية وثقافة واضحة للتعلم والتطوير المستمر. كما يجب،  أن يضع مشغّلو التكافل

القوى العاملة في صناعة التكافل بفهم لمبادئ التمويل اإلسالمي وخصوصيات التكافل من خالل برامج الشهادات 

 والتدريب المختلفة.

ينبغي كذلك تشجيع الموظفين على اكتساب وتطوير معارفهم الفنية وكفاءاتهم في مجال إدارة المخاطر والتأمين 

ي. كما يعتبر تطوير المواهب في قطاع التكافل ضروريا للوكالء والوسطاء وشركاء البنوك واإلطار التنظيم

والذين يعتبرون هم كذلك العبين مهمين في نظام التكافل البيئي. إن تعزيز  ،)الذين يقدمون خدمات بنك التكافل(

 كفاءات العبي تكافل هؤالء أمر ضروري لدعم نمو األعمال والتواصل والتنويع.

من أجل دعم تطوير صناعة التكافل يجب كذلك أن يكون هناك ارتباطا قويا وديناميكيا يرسم االتجاه و

االستراتيجي للسوق ويضع أفضل الممارسات لالعبي تكافل القادرين على طرح قضايا الصناعة ذات الصلة مع 

 مختلف أصحاب المصلحة والتشاور بشأن الفرص.

لصناعة التكافل لتعزيز قدرتها التنافسية واستدامتها التجارية مما يوجد  : تقديم حوافز4توصيات السياسات 

 مجاال متكافئا لهذه الصناعة.

ال يزال معدل انتشار التكافل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي منخفضا للغاية.  األساس المنطقي:

ال واعدة. كما تستمر الصناعة في العمل في بيئة ومع ذلك فإن النمو المستمر لصناعة التكافل وإمكاناتها ال تز

تنافسية وصعبة للغاية مع تطور سريع للمشهد االقتصادي والتجاري. وينبغي للشركات التجارية أن تسعى لسد 

ثغرات الحماية ومعالجتها في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ومواصلة وضع وتقديم حلول الحماية 

ياجات االقتصاد والمشاركين بدال من مجرد تكرار التأمين السائد الحالي. ومن شأن المزايا الفريدة التي تلبي احت

للتكافل أن تعزز القيمة المقترحة واستدامة األعمال في هذه الصناعة. كما أن إمكانات التكافل ونموها المستمر 

لهذه الصناعة. ويمكن أيضا تعزيز هذه القدرة  ومنتجاتها المبتكرة المتطورة ستوجد مجاال متكافئا وميزة تنافسية

التنافسية من خالل إنشاء "تكافل الكبرى" التي من شأنها أن تدرك اقتصاد الحجم وتوفّر قاعدة رأسمالية ضخمة 

لشركات التكافل. هذا فضال عن أن توفير الحوافز الضريبية وغير الضريبية، خاصة للوافدين الجدد في أسواق 

ة، من شأنه أن يدفع الصناعة إلى مستوى جديد. ويمكن أن تشمل الحوافز الضريبية توحيد النظام التكافل الناشئ

الضريبي لكل من التأمين التكافلي والتأمين التقليدي. يمكن أن تكون الحوافز غير الضريبية في شكل تحرير 

لثة )على سبيل المثال من خالل لمتطلبات كفاية رأس المال وترويج منتجات التكافل للعمالء من خالل أطراف ثا

 التخفيضات أو الخصومات(.

 أدوات لفهم توصيات السياسات:

: يمكن لمجموعة العمل أن تتوسع، في اجتماعاتها الالحقة، في مجاالت مجموعة عمل الكومسيك للتمويل

 السياسات المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيال.
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ريع الكومسيك يدعو مكتب تنسيق الكومسيك إلى تقديم مقترحات في إطار تمويل مشا تمويل مشاريع الكومسيك:

مشاريع كل عام. ومن خالل تمويل مشاريع الكومسيك تستطيع الدول األعضاء المشاركة في مجموعات العمل 

تقديم مشاريع تعاون متعددة األطراف يتم تمويلها من خالل المنح المقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك. وأما 

جاالت السياسات المذكورة أعاله ومجاالتها الفرعية، فيمكن للدول األعضاء االستفادة من تمويل بالنسبة لم

مشاريع الكومسيك، ويمكن أن يمول مكتب تنسيق الكومسيك المشاريع الناجحة. هذا وقد تشمل المشاريع حلقات 

لدراسات التحليلية وتقييم دراسية وبرامج تدريبية وزيارات دراسية وتبادل الخبراء وورش العمل وإعداد ا

 االحتياجات ومواد/وثائق التدريب وما إلى ذلك.

 

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

* * * * * * * * * 
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