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 مقدمة
 
 

الغرض من ھذه الوثیقة ھو تقدیم معلومات أساسیة والوضع الراھنة لمجاالت التعاون والبرامج والمشاریع التي تضطلع بھا الکومسیك في 
 في اسطنبول، تركیا. 2019نوفمبر  28-25دورتھا الخامسة والثالثین، والتي تنعقد بین 

 
. ولما كانت بنود جدول األعمال المتبقیة 13إلى  2بنود مسودة جدول األعمال من تقدم الوثیقة معلومات أساسیة واإلجراءات الالزمة بشأن 

 واضحة تماماً، فھي غیر مشمولة في الوثیقة.
 

سیتم وضع التقاریر والدراسات التي ستقدم في إطار كل بند من بنود جدول األعمال على الموقع اإللكتروني للکومسیك 
)www.comcec.org.( 
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 بنود مسودة جدول األعمال المذیلة
 

 2بند جدول األعمال 
 تقریر بشأن إستراتیجیة الکومسیك وتنفیذ ھذه اإلستراتیجیة

 
 استراتیجیة الکومسیك وتنفیذ ھذه االستراتیجیة -
 

 . 2013تواصل الكومسیك أنشطتھا في ضوء استراتیجیة الكومسیك، والتي بدأ العمل بھا في عام 
 

ل ولالستراتیجیة آلیة تنفیذ محددة تحدیداً جیداً تھدف إلى ضمان مشاركة البلدان النامیة مشاركة نشطة ومباشرة من خالل وثیقتیھا. من خال
في مجاالت التعاون مرتین سنویاً بھدف إعداد ونشر المعرفة وتبادل الخبرات والممارسات مجموعات العمل، یجتمع خبراء الدول األعضاء 

 المثلى. كما توفر مجموعات العمل أرضیة صلبة لخلق فھم مشترك وتقریب السیاسات فیما بین البلدان األعضاء لالستجابة لمشاكلھم التنمویة
 المشتركة.

 
الثانیة الستراتیجیة الکومسیك، البلدان األعضاء المسجلة لدى األفرقة العاملة وکذلك مؤسسات  یمکن تمویل مشاریع الکومسیك، وھو األداة

منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، من تقدیم مشروعات التعاون المتعدد األطراف التي تمول من خالل منح من مکتب التنسیق التابع 
 للکومسیك.

 
اجتماًعا لمجموعة عمل التعاون المالي)  12جولة من االجتماعات حتى اآلن ( 13ت العمل ، عقدت مجموعا2019بدایة من شھر سبتمبر 

وناقشت الشؤون والمواضیع الھامة في كل من مجاالت التعاون. وترد تفاصیل كل مجموعة عمل في إطار بند جدول األعمال ذي الصلة. 
. وعالوة على ذلك، وفي إطار الدعوة السادسة للمشروعات، 2018ا في عام مشروعً  17وفي إطار آلیة الكومسیك لتمویل المشروعات، تم تنفیذ 

ً مؤھالً للحصول على المنح التي یقدمھا مكتب تنسیق الكومسیك، ومن المتوقع االنتھاء منھا بحلول نھایة عام  24وجد أن ھناك  مشروعا
. تتوفر الوثائق ذات الصلة بشأن تمویل 2019سبتمبر للعام  .  أطلق مكتب تنسیق الكومسیك الدعوة السابعة للمشروعات في األول من2019

 )www.comcec.orgمشروعات الكومسیك على موقع الكومسیك على اإلنترنت. (
 

صدد، تجتمع الكومسیك. وفي ھذا الویتطلب النجاح في تنفیذ االستراتیجیة التنسیق واالتصال الفعالین بین الدول األعضاء ولجنة تنسیق 
المجموعات القومیة ومجموعات العمل بالكومسیك ومجموعات العمل سنویاً لمناقشة السبل والوسائل الكفیلة بضمان التنفیذ السلس والفعال 

-15ترة من الكومسیك خالل الفلالستراتیجیة.  في ھذا الصدد، انعقد االجتماع التنسیقي السنوي السابع لجھات االتصال التابعة لمجموعة عمل 
 في اسطنبول، تركیا. 2019یولیو  17

 
وعالوة على ذلك، فإن جھود التعاون التي تبذلھا مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في المجال االقتصادي لھا أھمیة خاصة لتحقیق 

سسات منظمة التعاون اإلسالمي بتنظیم أنشطة تتماشى مع أھداف استراتیجیة الكومسیك. وتماشیاً مع قرار الکومسیك ذي الصلة، تقوم مؤ
 األھداف والمخرجات المتوقعة الستراتیجیة الكومسیك، فضالً عن توصیات السیاسات الصادرة عن الدورة الوزاریة للكومسیك. 

 
ز في تنفیذ تسلیط الضوء على التقدم الُمحرالدورة الرابعة والثالثون بتقریر التقدم الُمقدم من مكتب تنسیق الكومسیك لرحبت وفي ھذا اإلطار، 

 طلبتوعلى الدول األعضاء وعلى مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لما قدموه من إسھامات في تنفیذ االستراتیجیة، وأثنت االستراتیجیة؛ 
قد الدورة بالنجاح في ع رحبتذلك، من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي دعمھم الكامل لتنفیذ االستراتیجیة. وعالوة على 

 دمجموعات العمل التابعة للكومسیك في مجاالت التعاون والدراسات البحثیة والتوقعات القطاعیة التي أعدتھا لجنة التنسیق على وجھ التحدی
 إلثراء المناقشات في كل اجتماع من اجتماعات مجموعة عمل الكومسیك.

 
اللمسات األخیرة على ثالثة عشر مشروع جرى تمویلھا من صندوق تمویل المشاریع التابع للكومسیك وعالوة على ذلك، رحبت الدورة بوضع 

، كما رحبت باختیار 2018وبالتقدم الُمحرز في تنفیذ السبعة عشر مشروع جدید ضمن الدعوة الخامسة القتراح المشاریع لعام  2017في عام 
الكومسیك بموجب الدعوة السادسة للمشروعات، والتي دعا إلیھا مكتب تنسیق الكومسیك  مشروًعا لتلقي المنح المقدمة من مكتب تنسیق 24

 .2018في سبتمبر 
 

، بنجاح اجتماع 2019أبریل/نیسان  25-24رحب االجتماع الخامس والثالثون للجنة المتابعة التابعة للكومسیك، والذي أقیم في أنقرة یومي 
اللجنة أیًضا  أثنتمجموعات عمل الكومسیك في مجاالت التعاون وفقاً للقرارات ذات العالقة والمنبثقة عن الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك. 

 بالتوصیات ورحبتعلى جھود مجموعات العمل المبذولة إزاء تقریب السیاسات فیما بین الدول األعضاء في مجاالت تخصص كل منھا، 
 . 2019المتعلقة بالسیاسات المقدمة من مجموعات العمل في اجتماعاتھا المنعقدة في المدة من فبرایر /شباط  إلى أبریل / نیسان 
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وسیقوم مكتب التنسیق التابع للكومسیك بإطالع الدورة على استراتیجیة الكومسیك وتنفیذھا. وستنظر الدورة في التقریر  المطلوبة: اإلجراءات
 الذي تقدمت بھ لجنة التنسیق التخاذ اإلجراءات الالزمة.

 
 تقریر االجتماع الخامس والثالثون للجنة المتابعة التابعة للكومسیك -

في أنقرة، تركیا. وقامت اللجنة بمراجعة تنفیذ البرامج  2019أبریل/نیسان  25-24امس والثالثون للجنة الدورة یومي انعقد االجتماع الخ
 والمشاریع على جدول أعمال الكومسیك، وقامت بإعداد التوصیات حول الدورة الخامسة والثالثین للكومسیك.

 
 التابعة للكومسیك حول الدورة الخامسة والثالثین للكومسیك حول توصیات االجتماع.سیتم إطالع مقرر لجنة المتابعة اإلجراءات المطلوبة: 

 
 في جدول األعمال 3البند 

 

 : برنامج العمل2025منظمة التعاون اإلسالمي 
 

: برنامج العمل) في مؤتمر القمة اإلسالمي 2025-(منظمة التعاون اإلسالمي 2025-2016برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي للفترة 
.  التأكید على أھمیة المتابعة النشطة للقسم 2016أبریل  15إلى  14الثالث عشر والذي ُعقد في اسطنبول بالجمھوریة التركیة في الفترة من 

: برنامج عمل الكومسیك، طالبت جلسة الكومسیك الرابعة والثالثون من األمانة العامة 2025والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي  االقتصادي
 لمنظمة التعاون اإلسالمي رفع تقاریر مرحلیة شاملة بانتظام عن تنفیذ البرنامج إلى جلسات الكومسیك واجتماعات لجنة المتابعة. 

 
من المتوقع أن ترفع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي تقریًرا مرحلیًا شامالً عن تنفیذ البرنامج. وستنظر الدورة  اإلجراءات المطلوبة:

 في تقریر األمانة العامة حیال األمر التخاذ اإلجراءات الالزمة.
  

 



 في جدول األعمال 4البند 
 

 التطورات االقتصادیة العالمیة مع إشارة خاصة 
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى الدول

 
 التقریر االقتصادي السنوي حول الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي -
 

 یعمل مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة، في ضوء القرارات ذات العالقة للدورة الثانیة عشرة
سنوي حول آخر التطورات االقتصادیة العالمیة وتداعیاتھا على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، لیقدم للكومسیك، بإعداد تقریر 

 التقریر إلى الدورة السنوي للكومسیك.
 

ات روفي تقاریره االقتصادیة السنویة، یلّخص مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة التطو
 االقتصادیة والمالیة العالمیة واإلقلیمیة ویقدم عدداً من توصیات السیاسة للدول األعضاء.

 
من المتوقع أن یقدم مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة تقریراً حول اإلجراءات المطلوبة: 

 ألعضاء خبراتھا فیما یخص التطورات االقتصادیة األخیرة.التطورات االقتصادیة العالمیة. تشارك الدول ا
 

 
 في جدول األعمال 5البند 

 

 التجارة البینیة فیما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 

تجارة لتُحدد استراتیجیة الكومسیك التوسع في التجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي كأحد أھداف الكومسیك االستراتیجیة الھامة. وتحتل  ا
 في ھذا الصدد مكانًا ھاًما على جدول أعمال الكومسیك. 

 
الحادي عشر والثاني عشر لمجموعة العامل المعنیة بالتجارة،  وأحیطت الكومسیك في دورتھا الرابعة والثالثین علماً بتقدیر عقد االجتماعین
 ورحبت بالتوصیات المتعلقة بالسیاسة العامة التي صیغت في ھذه االجتماعات.

ك مسیوووفقًا للقرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسیك الرابعة والثالثین، ُعقد االجتماع الثالث عشر لمجموعة العمل المعنیة بالتجارة للك
في أنقرة تحت عنوان "زیادة توافر المعلومات الجمركیة العامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".  2019مارس/آذار  7في 

توصلت مجموعة عمل السیاحة إلى مجموعة التوصیات التالیة المتعلقة بالسیاسات: جمیع العروض التقدیمیة والمنشورات ذات الصلة متاحة 
 )ebook.comcec.orgو  www.comcec.orgكومسیك اإللكتروني (على موقع 

 
تحت  2019أكتوبر/تشرین األول  24وعالوة على ذلك، سیتم تنظیم االجتماع الرابع عشر لمجموعة عمل الكومسیك المعنیة بالتجارة في 

 .لدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي""تحسین أنظمة النقل الجمركي العابر في اعنوان 
 

ن اوفیما یتعلق بالمشروعات المتعددة األطراف في المجال التجاري، أشادت دورة الكومسیك الرابعة والثالثون بجھود المغرب ونیجیریا والسود
) للمشروعات األربعة في إطار آلیة الكومسیك لتمویل المشروعات في عام SMIICاإلسالمیة (ومعھد التوحید القیاسي والمعاییر للبلدان 

. وعالوة على ذلك، وفي إطار الدعوة السادسة القتراح المشاریع، یتم تنفیذ أربعة مشاریع من قبل إندونیسیا ولبنان وفلسطین ومعھد 2018
 -في ھذا الصدد -وأشاد االجتماع الخامس والثالثون للجنة المتابعة  .2019) في عام SMIICاإلسالمیة (التوحید القیاسي والمعاییر للبلدان 

في إطار  2019) لتنفیذ ھذه المشاریع في عام SMIICاإلسالمیة (بجھود إندونیسیا ولبنان وفلسطین ومعھد التوحید القیاسي والمعاییر للبلدان 
 الدعوة السادسة القتراح المشاریع.

 
مكتب تنسیق الكومسیك بإطالع الدورة إیجازاً حول نتائج االجتماعین الثالث عشر والرابع لمجموعة العمل سیقوم اإلجراءات المطلوبة: 

بموجب آلیة الكومسیك لتمویل  2019والتي یجري تنفیذھا خالل العام  2018المعنیة بالتجارة، باإلضافة إلى المشاریع التي جرى تنفیذھا عام 
 ت مجموعة العمل المعنیة بالسیاسات التخاذ اإلجراءات الالزمة.المشاریع. وستنظر الدورة في توصیا

 
 يكما أن ھناك عدداً من البرامج والمشاریع الھامة على جدول عمل الكومسیك لتعزیز التعاون بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالم

منظمة التعاون اإلسالمي والمعارض التجاریة اإلسالمیة -تجاریةفي المجال التجاري. بعض البرامج واألنشطة الجاریة ھي: نظام األفضلیات ال
س یوالمساعدة التقنیة ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمیة وأنشطة التمویل التجاري واألنشطة التجاریة ذات الصلة بمعھد المعاییر والمقای

 للدول اإلسالمیة.
 
 منظمة التعاون اإلسالمي-نظام األفضلیات التجاریة -
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نظام األفضلیات التجاریة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أھم مشروع للكومسیك في مجال التجارة. فالنظام یستند إلى یعد 

نوني اثالث اتفاقیات، وھي االتفاق اإلطاري والبروتوكول المتعلق بنظام التعریفات التفضیلیة وقواعد المنشأ. وقد تم االنتھاء من األساس الق
 .2014. وقد وصلنا بالفعل إلى العدد المطلوب من الدول األعضاء لتشغیل النظام بحلول نھایة عام 2011ظمة التعاون اإلسالمي عام لمن

 
رحبت الدورة الرابعة والثالثون بتقدیم تركیا، ومالیزیا، وبنغالدیش، وباكستان، واألردن، وجمھوریة إیران اإلسالمیة، والمغرب، ومجلس 

لیجي نیابة عن البلدان األعضاء الستة، وھي المملكة العربیة السعودیة والكویت واإلمارات العربیة المتحدة وقطر والبحرین وعمان التعاون الخ
من أمانة لجنة التفاوض التجاري أن تتواصل مع الدول األعضاء وطلبت لقوائم االمتیازات الُمحدّثة إلى أمانة لجنة المفاوضات التجاریة، 

 لمعنیة لضمان تقدیمھا لقوائم االمتیاز بنفس الصیغة وتعمیمھا على الدول األعضاء المعنیة. المشاركة ا
 

وعالوة على ذلك، استضافت جمھوریة السودان "ورشة عمل إقلیمیة حول نظام األفضلیات التجاریة ونظام التجارة متعددة األطراف" في 
 . 2018دیسمبر/كانون األول عام  18-17الخرطوم یومي 

 
، في اسطنبول، من 2019یولیو/تموز  18كما تم تنظیم "ندوة تدریبیة حول نظام األفضلیات التجاریة لمنظمة التعاون اإلسالمي" بنجاح في 

قبل مكتب تنسیق الكومسیك، بصفتھ أمانة مشتركة للجنة التفاوض التجاري، وبالتعاون مع السلطات المختصة في جمھوریة تركیا كرئیس 
 التجاري. للجنة التفاوض

 
ولكونھا األمانة المشتركة للجنة التفاوض التجاري، سیقوم مكتب التنسیق التابع للكومسیك بإطالع الدورة جول التقدم  اإلجراءات المطلوبة:

منظمة التعاون اإلسالمي. وستنظر الدورة في التطورات األخیرة وتتخذ اإلجراءات المناسبة إذا -المحرز في تشغیل نظام األفضلیات التجاریة
 لزم األمر.

 
 التجاریة اإلسالمیةالمعارض  -
 

ز ییقیم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة المعارض التجاریة اإلسالمیة كل عامین في أحد البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتعز
ي ھذا میاً حتى اآلن. فالتجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي. وقد نظم المركز اإلسالمي للتجارة والتنمیة ستة عشر معرضاً تجاریاً إسال

 ةالصدد، وتماشیًا مع دورة الكومسیك الرابعة والثالثین، انعقد المعرض التجاري السادس عشر لمنظمة التعاون اإلسالمي في بغداد في الفتر
 .2019أبریل/نیسان  13إلى  7من 

  .وباإلضافة إلى المعارض التجاریة اإلسالمیة، یتم تنظیم معارض خاصة بالقطاع من قبل المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة في الدول األعضاء
 

وكررت دورة الكومسیك الرابعة والثالثون طلبھا إلى المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بمواصلة عقد معارض خاصة بالقطاعات بالتعاون مع 
ول األعضاء وتقدیم تقاریر مرحلیة منتظمة حول المعارض إلى جلسات الكومسیك. وكررت الدورة أیضاً طلبھا إلى الدول األعضاء بتشجیع الد

 القطاع الخاص على المشاركة بنشاط في المعارض التجاریة اإلسالمیة.
 

 خیرة في المعارض التجاریة اإلسالمیة.ومن المتوقع أن یرفع المركز تقاریراً عن التطورات األ  اإلجراءات المطلوبة:
 
 
 
 
 
 المساعدة الفنیة ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمیة -
 

 تشجع الكومسیك أعضائھا على االنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة بغیة االستفادة من نظام التجارة الدولي على أساس عادل وجید. ولھذا
الغرض، ترتب مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة برامج تدریبیة وندوات وحلقات عمل بشأن الموضوعات 

 بمنظمة التجارة العالمیة لفائدة البلدان األعضاء. المتعلقة 
 

) إلى مواصلة تقدیم الدعم الفني ICDT) والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة (IDBالدورة الرابعة والثالثون البنك اإلسالمي للتنمیة ( دعت
للدول األعضاء بخصوص المشكالت المرتبطة بمنظمة التجارة العالمیة وإلى تعزیز جھودھم في تحفیز الدول األعضاء إلحداث تأثیر في 

) والمركز اإلسالمي IDB( من البنك اإلسالمي للتنمیةوطلبت المفاوضات التجاریة لمنظمة التجارة العالمیة المتعلقة بالنظم االقتصادیة لھم، 
)تضافر وتنسیق الجھود لتعزیز القدرات البشریة والمؤسسیة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك من ICDTلتنمیة التجارة (

 أجل تیسیر االندماج التام في النظام التجاري متعدد األطراف على أساس عادل ومنصف.
 

 



) IDBابعة للكومسیك الخامسة والثالثین عن شكرھا وتقدیرھا إلى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة (لجنة المت أعربتوعالوة عن ذلك، 
) على تنظیم الدورات التدریبیة والندوات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمیة لصالح الدول األعضاء، ICDTوالمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة (

 الدورة الدول األعضاء دعتة في نشر لمعلومات حول الدورات التدریبیة بین كافة لدول األعضاء. مؤكدة على الحاجة إلى مزید من الفعالی
 ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة إلى تقدیم الدعم للدول األعضاء التي تحتاج إلى مساعدة تقنیة بشأن ممارسات تیسیر التجارة

على أھمیة زیادة الوعي في البلدان األعضاء بشأن عملیة اإلصالح  أكدتالتجارة العالمیة، وكما من أجل تنفیذ اتفاقیة تیسیر التجارة لمنظمة 
 الجاریة لمنظمة التجارة العالمیة.

 
من المتوقع أن یقدم البنك اإلسالمي للتنمیة والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة تقریراً عن أنشطتھما في ھذا المجال إلى  اإلجراءات المطلوبة:

 رة الكومسیك الرابعة والثالثین. دو
 

 أنشطة تمویل التجارة -
 

یل ویعد الوصول إلى التمویل میسور التكلفة للتجارة أحد العوامل المھمة لرجال األعمال لالشتراك في التجارة الدولیة. یتم تنفیذ أنشطة تم
 ةفالتجارة على نحٍو رئیسي ضمن ھیئة تمویل للتجارة تابعة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، وھي مؤسسة تمویل التجارة اإلسالمیة. باإلضا

 إلى ذلك، فإن المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات توفر التأمین الئتمان الصادرات للتخفیف من مخاطر التجارة. 
 

أعربت دورة الكومسیك الرابعة والثالثون عن تقدیرھا ألنشطة التمویل التجاري وتشجیع وتطویر التجارة التي تقوم بھا المؤسسة الدولیة 
ة لتمویل التجارة، وحشد التمویل من األسواق العالمیة وشركاء التنمیة لتمویل العملیات التجاریة في الدول األعضاء، بما من شأنھ اإلسالمی

. كما دعت الجلسة أیضا الدول %25المساھمة بوصول نسبة ھدف التجارة البینیة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى 
متطلبات العضویة الخاصة بھا لمؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة (المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة  األعضاء الستكمال

 والمؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات)، حتى تطبق مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة والیتھا بنجاح.
 

ة مركز ذكاء األعمال بمنظم«أحیطت دورة الكومسیك الرابعة والثالثون علماً مع التقدیر بمبادرة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة بعنوان 
من مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، باألخص وطلبت بقیادة المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات » التعاون اإلسالمي

ة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات، بالبدء بتفعیل تلك المبادرة كبرنامج لمنظمة التعاون اإلسالمي تحت مظلة أحد المؤسس
ك) رالمراكز اإلقلیمیة للبنك، وبالشراكة الوثیقة مع مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب في الدول اإلسالمیة (سیس

 .ت األخرى المعنیة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي بحسب الحاجةوالمؤسسا
 

ین االستثمار موتماشیًا مع ھذا القرار، أُحیط االجتماع الخامس والثالثون للجنة المتابعة علًما بالتقریر المرحلي المقدم من المؤسسة اإلسالمیة لتأ
بالترتیب المتبادل بین مجموعة البنك اإلسالمي  ورحبمة التعاون اإلسالمي، ) بشأن برنامج ذكاء األعمال بمنظICIECوائتمان الصادرات (

) ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة ICIEC)، وخاصة المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات (IDBللتنمیة (
ك الفضاء وغیرھا من الموارد ذات الصلة من قبل مركز سیسر واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة (سیسرك) فیما یتعلق بتخصیص الموقع

اللجنة بمساعي مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة لتعزیز برنامج  كما رحبتلألدوات التقنیة لبرنامج ذكاء األعمال بمنظمة التعاون اإلسالمي. 
أجل تنفیذه مع االنتھاء من الدراسات بما في ذلك التحلیل  ذكاء األعمال بمنظمة التعاون اإلسالمي بالموارد المالیة الالزمة واألعمال من

 )، والدراسة المرجعیة، والعملیات التشغیلیة وتوقعات أصحاب المصلحة كذلك تحلیل تجزئة السوق.SWOTالرباعي (
 
 

ر ائتمان التجاري والتأمین ضد مخاط من المتوقع أن تُعلن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة عن أنشطتھا المتعلقة بالتمویلاإلجراءات المطلوبة: 
 الصادرات، وكذلك إبالغ الجلسة بآخر المستجدات فیما یتعلق بتفعیل "مركز ذكاء األعمال بمنظمة التعاون اإلسالمي" كبرنامج للمنظمة.

 
 األنشطة المرتبطة بالتجارة لمعھد التوحید القیاسي والمعاییر للبلدان اإلسالمیة  -

 
ة بین ریھدف معھد التوحید القیاسي والمعاییر للبلدان اإلسالمیة، باعتباره أحد المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، إلى تعزیز التجا

 الدول األعضاء من خالل إدراك المعاییر المنسقة وإزالة العوائق الفنیة. 
 

) في مجال وضع المعاییر، SMIICلتوحید القیاسي والمعاییر للبلدان اإلسالمیة (جلسة الكومسیك الرابعة والثالثون بأنشطة معھد ارحبت وقد 
د دورة الكومسیك الرابعة والثالثون البروز المتزای كما رحبتوالتوحید القیاسي، واالعتماد وأثرھا على تیسیر حركة التجارة وبناء القدرات. 

عن تقدیرھا للمعھد لتنظیم أنشطة بناء القدرات في مجال اختصاصھا، وأعربت )، SMIICلمعھد التوحید القیاسي والمعاییر للبلدان اإلسالمیة (
الدول األعضاء إلى تقدیم الدعم لزیادة زیادة بروزه في المحافل الدولیة. كما دعت الدورة الدول األعضاء إلى اعتماد واستخدام معاییر  ودعت

) كمعاییرھا الوطنیة بھدف المساھمة في تنسیق المعاییر SMIICات والمقاییس (منظمة التعاون اإلسالمي/معھد الدول اإلسالمیة للمواصف

 



الدول األعضاء ذات الصلة التي تستخدم معاییر منظمة التعاون ودعت والتخفیف من وطأة الحواجز الفنیة أمام التجارة بین الدول األعضاء، 
 االعتماد الرسمي للمعاییر وفقا للمبادئ التوجیھیة المعتمدة للمعھد.)، SMIICاإلسالمي/معھد الدول اإلسالمیة للمواصفات والمقاییس (

 
االجتماع الخامس والثالثین للجنة المتابعة التابعة للكومسیك الدول األعضاء إلى االنضمام لعضویة معھد الدول اإلسالمیة للمواصفات دعا 

 العتماد بالمعھد. والمقاییس والمشاركة الفعالة في اللجان الفنیة ومجالس المقاییس وا
 

) الجلسة بالتطورات األخیرة المتعلقة SMIICمن المتوقع أن یبلغ معھد الدول اإلسالمیة للمواصفات والمقاییس (اإلجراءات المطلوبة:  
 بأنشطتھا المتعلقة بالتجارة.

 
 

 في جدول األعمال 6البند 
 تحسین دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي

 الخاصاجتماعات القطاع  -
 

تعد المشاركة القویة للقطاع الخاص في الكومسیك والمنتدیات األخرى ذات الصلة تحت رعایة منظمة التعاون اإلسالمي أمراً بالغ األھمیة 
ھا ملتعزیز التجارة البینیة في دول منظمة التعاون اإلسالمي ولتعزیز االستثمارات بھا.  وبالتالي، فإن اجتماعات القطاع الخاص، التي تنظ

الغرفة اإلسالمیة للتجارة، والصناعة، والزراعة تعمل كمنصة للقطاع الخاص للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي للتواصل مع بعضھا 
اجتماعاً للقطاع الخاص. وبعیدًا عن  16البعض، واستكشاف أسواق جدیدة، ومعرفة أفضل الممارسات. وقد تم حتى اآلن عقد ما یصل إلى 

 القطاع الخاص، فإن الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة تنظم أیضا منتدیات لسیدات األعمال.  اجتماعات
 

 ةدورة الكومسیك الرابعة والثالثون علًما بجھود الغرفة اإلسالمیة للتجارة، والصناعة، والزراعة في تنظیم المنتدیات والبرامج التدریبیأُحیطت 
) والندوات وورش العمل من أجل تعزیز دور القطاع الخاص لتوسیع شبكتھ وزیادة فرصھ التجاریة B2Bیة (واجتماعات األعمال التجار

 مشاركة غرف التجارة في الدول األعضاء بنشاط في أنشطة الغرفة.وشجعت واالستثماریة 
 

من المتوقع أن تبلغ الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة الدورة بآخر التطورات المتعلقة باجتماعات القطاع  اإلجراءات المطلوبة:
 الخاص.

 
 مركز التحكیم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي  -
 

عاون تتعمل الغرفة اإلسالمیة للتجارة، والصناعة، والزراعة واتحاد الغرف والتبادل السلعي التركي على تفعیل مركز التحكیم التابع لمنظمة ال
مل عدورة الكومسیك الرابعة والثالثون بالتطورات المتعلقة باإلعدادات الفنیة وتنظیم اجتماعین لفریق الرحبت اإلسالمي في اسطنبول/تركیا. 

بشأن إعداد مركز التحكیم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي الخاص بالغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة في اسطنبول من قبل 
منھم وضع اللمسات األخیرة على  وطلبت) والغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة، TOBBاتحاد الغرف والتبادل السلعي التركي (

من الدول األعضاء تشجیع  كما طلبت 2019ات الفنیة لتشغیل مركز التحكیم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول في العام التحضیر
 غرفھا على المشاركة الفعالة في أنشطة  مركز التحكیم. 

 
ابع للغرفة ظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول التلجنة المتابعة الخامسة والثالثین بالتقدم الُمحرز في تفعیل مركز التحكیم التابع لمن رحبت

 الدول األعضاء بتشجیع دوائرھم على المشاركة بنشاط في أنشطة مركز التحكیم. وطالبتاإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة 
 

من المتوقع أن الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة واتحاد الغرف والتبادل السلعي التركي باطالع الجلسة اإلجراءات المطلوبة: 
على التطورات األخیرة الُمتعلقة بتفعیل مركز التحكیم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول. وستنظر الدورة في المسألة وتتخذ 

 ك. اإلجراء الالزم وفقًا لذل
 

 :تمو�ل تنمية القطاع ا�خاص

، �عمل بكفاءة من أجل )IDB( ، عضو �� مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية)ICD(املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع ا�خاص

 .تمو�ل مشاريع القطاع ا�خاص �� البلدان األعضاء

 



/  ومسيك�والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي (الجنة الدائمة للتعاون االقتصادي طلبت �جنة املتا�عة ا�خامسة والثالثون ل�

COMCEC( من امل) ؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع ا�خاصICD (ة بانتظام فيما يتعلق بجهودها �� تمو�ل ر�ر شاملاتقديم تق

ن فر�� االقطاع ا�خاص إ�� ا�جلسات الوزار�ة واجتماعات �جنة املتا�عة �� ال�ومسيك، ليصار إ�� مناقش��ا �� إطار عنو 

 منفصل: "تمو�ل تنمية القطاع ا�خاص". 

�� تمو�ل تنمية  ا�جلسة بجهودها) ICD( بلغ املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع ا�خاصتمن املتوقع أن  اإلجراءات املطلو�ة:

 .القطاع ا�خاص

 
 

 في جدول األعمال 7البند 
 

 النھوض بوسائل النقل واالتصاالت
 

یحظى تطویر وسائل النقل واالتصاالت بین الدول األعضاء بأھمیة قصوى لدى الكومسیك.  منذ عقد دورة الكومسیك الرابعة والثالثون عقدت 
"تحسین في أنقرة بتركیا تحت عنوان  2019مارس /آذار  21مجموعة عمل الكومسیك المعنیة بالنقل واالتصاالت اجتماعھا الثالث عشر في 

توصلت مجموعة عمل السیاحة إلى مجموعة التوصیات التالیة  ."وعات النقل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميتقییمات مشر
كتروني لالمتعلقة بالسیاسات: تتوفر الوثائق المتعلقة الخاصة باالجتماع الثالث عشر لمجموعة العمل المعنیة بالنقل واالتصاالت على الموقع اإل

 ).ebook.comcec.orgو  www.comcec.orgلرابط التالي: (للكومسیك على ا
 

في أنقرة  2019أكتوبر/تشرین األول  3عالوة على ذلك، سیتم عقد االجتماع الرابع عشر لمجموعة عمل الكومسیك للنقل واالتصاالت یوم 
النقل في الدول األعضاء في منظمة التعاون تحت عنوان "تحسین إدارة المخاطر في مشاریع الشراكة بین القطاعین العام والخاص في مجال 

 اإلسالمي".
 

دورة الكومسیك الرابعة والثالثون ولجنة المتابعة الخامسة أشادت وفیما یتعلق بالمشروعات المتعددة األطراف في قطاع النقل واالتصاالت، 
. 2018ار آلیة الكومسیك لتمویل المشروعات في عام والثالثین للكومسیك بجھود غامبیا وإیران واألردن لثالثة مشاریع تم تنفیذھا في إط

 بموجب الدعوة السادسة إطالق المشروعات، تقوم غامبیا وإیران واألردن تنفیذ ثالثة مشاریع في ھذا العام. 
 

الدورة الرابعة والثالثون بعرض جمھوریة السودان الستضافة المؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء النقل في عام رحبت وعالوة على ذلك، 
الدول األعضاء واألجھزة والمؤسسات ذات الصلة في منظمة التعاون اإلسالمي، بما في ذلك األمانة  ودعتفي الخرطوم بالسودان،  2019

 في ھذه الفاعلیة الھامة.  العامة للكومسیك، إلى المشاركة الفعالة
 

سیقوم مكتب تنسیق الكومسیك بإطالع للدورة إیجازاً حول نتائج االجتماعین الثالث عشر والرابع لمجموعة العمل المعنیة  اإلجراءات المطلوبة:
بموجب آلیة الكومسیك  2019م وتلك التي یجري تنفیذھا خالل العا 2018بالنقل واالتصاالت، باإلضافة إلى المشاریع التي جري تنفیذھا عام 

 لتمویل المشاریع. وستنظر الدورة في توصیات السیاسات الخاصة بالفریق العامل التخاذ اإلجراء الالزم.
 

 من جدول األعمال 8البند 
 تنمیة قطاع سیاحة مستدام وتنافسي

 
وإیالًء ألھمیة إدارة المقصد، فقد خصص الفریق العامل تتطلب صناعة السیاحة الحدیثة إدارة مقصد مصمم بعنایة ویعمل بصورة فعالة. 

 المعني بالسیاحة اجتماعاتھ الثالثة المتتالیة لھذا الموضوع الحیوي.
 

 2019فبرایر/شباط  13منذ عقد دورة الكومسیك الرابعة والثالثون عقدت مجموعة عمل الكومسیك المعنیة بالسیاحة اجتماعھا الثالث عشر في 
بتركیا تحت عنوان "استراتیجیات إدارة المقاصد السیاحیة المستدامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي." توصلت في أنقرة 

مجموعة عمل السیاحة إلى التوصیات التالیة المتعلقة بالسیاسات: جمیع العروض التقدیمیة والمنشورات ذات الصلة متاحة على موقع كومسیك 
 ).ebook.comcec.orgو www.comcec.orgاإللكتروني (

 

 

http://www.comcec.org/


أكتوبر/تشرین األول تحت عنوان ""تطویر  31وعالوة على ذلك، سیتم عقد اجتماع مجموعة عمل الكومسیك المعنیة بالسیاحة الرابع عشر في 
 سالمي". ممرات سیاحیة متعددة الوجھات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل

 
دورة الكومسیك الرابعة والثالثون بجھود بوركینا فاسو، ومالي،  أشادتوفیما یتعلق بالمشروعات المتعددة األطراف في المجال السیاحي، 

وموزمبیق، ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب في الدول اإلسالمیة (سیسرك) في تنفیذ أربعة مشاریع في إطار 
السادس للمشروعات، سیتم تنفیذ ستة مشاریع من قبل  . وعالوة على ذلك، وبموجب النداء2018آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع في عام 

 .2019) في عام ICDTأذربیجان وغامبیا وإیران ومالي وموزمبیق المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة (
 

 فیما یتعلق بأنشطة التعاون المستمر في مجال التعاون ھذا:

في دكا/بنغالدیش  2018فبرایر/شباط  7-5دت خالل الفترة من وافقت الدورة العاشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السیاحة التى انعق -
على التوالي.   2020و  2019على اختیار دكا (بنغالدیش) وجاباال (أذربیجان) كمدن السیاحة لمنظمة التعاون اإلسالمي لعامي 
 .2020ستستضیف جمھوریة أذربیجان الدورة الحادیة عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السیاحة في عام 

في إسطنبول،  2019سبتمبر/أیلول  5انعقد االجتماع السابع لمنتدى سیاحة القطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي/ الكومسیك في  -
 تركیا، تحت عنوان "آفاق تطویر السیاحة الصحیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".  

بإطالع للدورة إیجازاً حول نتائج االجتماعین الثالث عشر والرابع لمجموعة العمل  سیقوم مكتب تنسیق الكومسیك اإلجراءات المطلوبة:
بموجب آلیة الكومسیك لتمویل  2019والتي یجري تنفیذھا خالل العام  2018المعنیة بالسیاحة، باإلضافة إلى المشاریع التي جري تنفیذھا عام 

 اجتماع الفریق العامل المعني السیاحة التخاذ اإلجراء الالزم.المشاریع. وستنظر الدورة في توصیات السیاسات الخاصة ب
 
 

 في جدول األعمال 9البند 
 زیادة إنتاجیة القطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي

 
ومسیك الكأُحیطت تُولي الكومسیك أھمیة خاصة لتعزیز التعاون الزراعي بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وفي ھذا النطاق، 

توصیات بالورحبت في دورتھا الرابعة والثالثین علماً وأثنت عقد االجتماعین الحادي عشر والثاني عشر لمجموعة العامل المعنیة بالزراعة، 
 المتعلقة بالسیاسة العامة التي صیغت في ھذه االجتماعات.

 
 2019فبرایر/شباط  21ك للزراعة بعقد اجتماعھا الثالث عشر في ُمنذ عقد دورة الكومسیك الرابعة والثالثون، قامت مجموعة عمل الكومسی

 رفي أنقرة، بتركیا تحت عنوان "مراجعة سیاسات التجارة الزراعیة لتعزیز التجارة الزراعیة البینیة في منظمة التعاون اإلسالمي". وقد نظ
وع. وكنتیجة ھامة لالجتماع، توصلت مجموعة العمل إلى الفریق العامل المعني بالزراعة في التقریر البحثي لالجتماع المتعلق بالموض

 www.comcec.orgتوصیات سیاسیة ملموسة. جمیع العروض التقدیمیة والمنشورات ذات الصلة متاحة على موقع كومسیك اإللكتروني (
 ).ebook.comcec.orgو
 

تحت شعار "زیادة قدرة النظم الغذائیة  2019بر/تشرین األول أكتو 10-9سیعقد االجتماع الرابع عشر لمجموعة العمل المعنیة بالزراعة یومي 
في الدول اإلسالمیة على مواجھة أزمات الغذاء في المستقبل" كاجتماع تحضیري للدورة الوزاریة لتبادل اآلراء لدورة الكومسیك الخامسة 

 والثالثون.
 

دورة الكومسیك الرابعة والثالثون بجھود إندونیسیا وتكریا لتنفیذ أثنت وفیما یتعلق بالمشروعات المتعددة األطراف في المجال الزراعي، 
. وعالوة على ذلك، وبموجب نداء المشروعات السادس، یتم تنفیذ ثالثة 2018مشروعین في إطار آلیة الكومسیك لتمویل المشروعات في عام 

 مشاریع من قبل مصر ومالیزیا وتركیا في ھذا العام.
 

رابعة والثالثون بعرض جمھوریة تركیا الستضافة المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون اإلسالمي المعني الدورة الكومسیك الرحبت 
الدول األعضاء واألجھزة والمؤسسات ذات الصلة ودعت في اسطنبول،  2020باألمن الغذائي والتنمیة الزراعیة في الربع األخیر من عام 

 األمانة العامة للكومسیك، إلى المشاركة الفعالة في ھذه الفاعلیة الھامة. في منظمة التعاون اإلسالمي، بما في ذلك
 

سیقوم مكتب تنسیق الكومسیك بإطالع للدورة إیجازاً حول نتائج االجتماعین الثالث عشر والرابع لمجموعة العمل اإلجراءات المطلوبة: 
بموجب آلیة الكومسیك لتمویل  2019والتي یجري تنفیذھا خالل العام  2018المعنیة بالزراعة، باإلضافة إلى المشاریع التي جري تنفیذھا عام 

 المشاریع. وستنظر الدورة في توصیات السیاسات الخاصة باجتماع الفریق العامل المعني بالزراعة التخاذ اإلجراء الالزم.
 
 

 



 من جدول األعمال 10البند 
 التخفیف من حدة الفقر

 
مكانة محددة وذات أولویة في جدول أعمال التنمیة العالمیة. فباإلضافة إلى العوامل المختلفة التي تؤثر على یحتل التخفیف من حدة الفقر 

مستوى الفقر وتحدیده، فإن الحرمان من ظروف المعیشة الصحیة وتدني مستوى الحصول على الخدمات الصحیة یجعل الفقر مزمنًا ومیراثًا 
في أنقرة بتركیا،  2019أبریل/نیسان   4قد االجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل التخفیف من حدة الفقر في لألجیال القادمة. في ھذا الشأن، انع

تحت عنوان "الحصول على الخدمات الصحیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". توصلت مجموعة العمل إلى بعض 
المنشورات ذات الصلة متاحة على موقع كومسیك اإللكتروني التوصیات السیاسیة الملموسة. جمیع العروض التقدیمیة و

)www.comcec.org وebook.comcec.org.( 
 

تحت  2019نوفمبر/تشرین الثاني  6وعالوة على ذلك، سیُعقد االجتماع الرابع عشر لمجموعة عمل الكومسیك للتخفیف من حدة الفقر في 
 في منظمة التعاون اإلسالمي". عنوان " وفیات األطفال واألمھات في الدول األعضاء

 
دورة الكومسیك الرابعة والثالثون واالجتماع الخامس أثنت وفیما یتعلق بالمشروعات المتعددة األطراف في مجال التخفیف من حدة الفقر، 

. فضالً عن 2018مسیك في عام والثالثین للجنة المتابعة بجھود غامبیا وإندونیسیا للمشروعین اللذین تم تنفیذھما في إطار تمویل مشروع الكو
ذلك، وبموجب نداء المشروع السادس، یتم تنفیذ خمسة مشاریع من قبل أفغانستان ونیجیریا وسورینام وتركیا ومركز األبحاث اإلحصائیة 

 . 2019واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب في الدول اإلسالمیة (سیسرك) في عام 
 

تنسیق الكومسیك بإطالع للدورة إیجازاً حول نتائج االجتماعین الثالث عشر والرابع لمجموعة العمل سیقوم مكتب اإلجراءات المطلوبة: 
بموجب آلیة  2019والتي یجري تنفیذھا خالل العام  2018المعنیة بالتخفیف من حدة الفقر، باإلضافة إلى المشاریع التي جري تنفیذھا عام 

 في توصیات السیاسات الخاصة بالفریق العامل التخاذ اإلجراء الالزم.الكومسیك لتمویل المشاریع. وستنظر الدورة 
ج معالوة على ذلك، تم تنفیذ جھود التعاون المستمرة في مجال التخفیف من وطأة الفقر تحت رعایة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة، والبرنا

 ضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، وتطبیق أھداف التنمیة المستدامة.  الخاص لتنمیة أفریقیا، وبرنامج التدریب والتعلیم المھني للدول األع
 

 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة والبرنامج الخاص للتنمیة في أفریقیا -
 

، تم إنشاء صندوق خاص یسمى صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة 2005في أعقاب القمة اإلسالمیة الثالثة الغیر عادیة والتي عقدت في عام 
)ISFD تحت مظلة البنك اإلسالمي للتنمیة. وكان الھدف الرئیسي للصندوق ھو المساعدة في الحد من الفقر في البلدان األعضاء. وھناك (

). فإلى جانب توفیر SPDAوھو البرنامج الخاص لتنمیة أفریقیا ( 2008مبادرة ھامة أخرى للبنك اإلسالمي للتنمیة، التي انطلقت في عام 
 ص العمل، یھدف ھذا الصندوق إلى تعزیز النمو االقتصادي واإلنتاج الزراعي في البلدان األفریقیة األعضاء.  المزید من فر

 
) بالوفاء ISFDإلى الدول األعضاء التي تعھدت لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة (كررت دورة الكومسیك الرابعة والثالثون طلبھا 

) برفع تقریر إلى دورة الكومسیك التالیة حول أوجھ القصور في الوصول إلى IDBإلسالمي للتنمیة (من مجموعة البنك ا وطلبتبالتزاماتھا 
رأس المال المستھدف للصندوق. كررت لجنة متابعة الكومسیك الخامسة والثالثین طلبھا إلى صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة أن تأخذ 

 بقة لتحسین أداء الصندوق. مالحظات الدول األعضاء خالل دورات الكومسیك السا
 

الدورة من البنك اإلسالمي للتنمیة إعداد تقاریر التقییم الخاصة بالبرنامج الخاص لتنمیة أفریقیا وتقدیمھا إلى منتدیات طلبت وعالوة على ذلك، 
) ISFDالدورة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة ( طلبتمنظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة بما في ذلك اجتماعات الكومسیك المقبلة. كما 

 .ءبزیادة جھوده لحشد الموارد والدعوة من الموارد المختلفة بما في ذلك الموارد الحكومیة وغیر الحكومیة والقطاع الخاص في الدول األعضا
 

دورة بت طالة والثالثین والثالثة والثالثین، وعالوة على ذلك، وباإلشارة إلى القرارات ذات الصلة الصادرة في دورتي الكومسیك الثانی
) باالنتھاء من تخصیص التمویل لمشروع بناء القدرات القائم بھ مركز األبحاث IDBالكومسیك الرابعة والثالثون البنك اإلسالمي للتنمیة (

لقطن في دول منظمة التعاون اإلسالمي اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة (سیسرك) وذلك إلنجاز برنامج ا
لجنة المتابعة الخامسة والثالثین إلى مركز سیسرك إعادة تقدیم نسخة منقحة من مشروع بناء القدرات طلبت بنجاح. وتماشیًا مع ھذا القرار، 

مانة لتمویل للمشروع وكذلك تقوم األمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة إلى االنتھاء من تخصیص ا ودعتإلى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، 
 العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، باعتبارھا المنسق الرئیسي للبرنامج، باتخاذ الخطوات الالزمة لإلسراع بالعملیة نحو تحقیق المشروع.

 
ة و ق التضامن اإلسالمي للتنمیمن المتوقع أن تطلع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة الجلسة على حالة تنفیذ صندواإلجراءات المطلوبة: 

 البرنامج الخاص لتنمیة أفریقیا فضالً عن مشروع بناء القدرات المذكور أعاله.
 

 برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعلیم المھني والتدریب  -

 



 
 صمم من قِبل مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب في الدول اإلسالمیة (سیسریك) برنامج منظمة التعاون اإلسالمي 

من أجل تحسین نوعیة التعلیم المھني والتدریب في الدول األعضاء  2009) للدول األعضاء عام OIC-VETللتعلیم المھني والتدریب (
مل مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب في الدول اإلسالمیة (سیسریك) على إبالغ اجتماعات لجنة بالمنظمة. یع

 متابعة الكومسیك ودورات الكومسیك بالتطورات المتعلقة بتنفیذ برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعلیم المھني والتدریب.
 

لجھود (سیسریك) في بدء وتنفیذ برامج بناء القدرات المھنیة المتنوعة وعمل دورات  عن تقدیرھاثالثین دورة الكومسیك الرابعة وال أعربت
الدورة مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة (سیسریك)إجراء طلبت تدریبیة في مجاالت مختلفة كما 

كز على ریادة األعمال بما في ذلك ریادة األعمال للمرأة في إطار منظمة التعاون اإلسالمي للتعلیم المھني المزید من البرامج التدریبیة التي تر
 والتدریب المھني. 

 
 2025-2020لجنة المتابعة الخامسة والثالثون علًما بخارطة الطریق االستراتیجیة لبرنامج برنامج التعلیم والتدریب المھني والتقني  أُحیطت

قة على من المركز تعمیم الوثیطلبت المقدمة من مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة (سیسریك)، و
 األعضاء للحصول على وجھات نظرھم ورفع تقریر إلى دورة الكومسیك الخامسة والثالثین.الدول 

 
من المتوقع أن یقوم مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة (سیسرك) بإبالغ  اإلجراءات المطلوبة:

 دریب المھني التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي وتقدیم خریطة الطریق المذكورة التي تعكسالجلسة بالتقدم المحرز في تنفیذ برنامج التعلیم والت
 آراء وتعلیقات البلدان األعضاء للنظر فیھا. 

 
 تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة  -

 
التنمیة المستدامة في القمة للتنمیة المستدامة وأھداف  2030عقب جدول أعمال األھداف اإلنمائیة لأللفیة، تم اإلعالن عن جدول أعمال 

، والذي یأتي بمنظور جدید یتضمن أھدافًا وغایات جدیدة من المقرر تحقیقھا بحلول 2015االستثنائیة لألمم المتحدة المنعقدة في سبتمبر/أیلول 
 .2030عام 

 
دریب تأُحیطت دورة الكومسیك الرابعة والثالثون علًما مع التقدیر بالتقریر الذي قدمھ مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة وال

للدول اإلسالمیة (سیسرك) حول مسح المیول حول أولویات أھداف التنمیة المستدامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وطلبت 
من سیسرك إعداد تقریر سنوي عن التقدم الُمحرز على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة ذات األولویة 

 كما قرر األعضاء. الدول التي ستقدم إلى جلسات الكومسیك الوزاریة. 
 

مة األنشطة المتعلقة بأھداف التنمیة المستدامة لمؤسسات منظمة التعاون باإلضافة إلى ذلك، أُحیطت دورة الكومسیك الرابعة والثالثون علماً بقائ
اإلسالمي ذات الصلة التي جمعھا مكتب تنسیق الكومسیك ودعت الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة إلى متابعة 

ق الكومسیك تجمیع األنشطة المتعلقة بأھداف التنمیة المستدامة ھذه األنشطة والمشاركة فیھا. وعالوة على ذلك، طلبت الجلسة من مكتب تنسی
) الجوع، 3) الصحة، (2) الفقر، (1لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة في مجاالت أھداف التنمیة المستدامة ذات األولویة، وھي (

 ) التغیر المناخي.8) الصناعة واالبتكار والبنیة التحتیة و(7ي، () العمل الالئق والنمو االقتصاد6) المساواة بین الجنسین، (5) التعلیم، (4(
 

لجنة المتابعة الخامسة والثالثین مكتب تنسیق الكومسیك مواصلة تجمیع أنشطة مؤسسات منظمة التعاون طالبت وتماشیًا مع ھذا القرار، 
 ولویة وتقدیم القائمة إلى دورات الكومسیك السنویة. اإلسالمي ذات الصلة بما یتماشى مع مجاالت أھداف التنمیة المستدامة ذات األ

 
 

من المتوقع أن یرفع مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة (سیسرك) التقریر  اإلجراءات المطلوبة:
السنوي المذكور أعاله إلى الدورة. كما یتوقع أن یقوم مكتب تنسیق الكومسیك بتقدیم تقریر حول أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي 

 نمیة المستدامة في الدول األعضاء. المتعلقة بتنفیذ أھداف الت
 
 

 من جدول األعمال 11البند 
 توطید أواصر التعاون المالي

 
معنیة لللتعاون المالي أھمیة خاصة للمساھمة في االستقرار المالي والنمو االقتصادي للبلدان األعضاء. ومن ھذا المنطلق، تقدم مجموعة العمل ا

 بالتعاون المالي منصة دوریة لتعمیق أواصر التعاون بین الدول األعضاء في ھذا المجال. 
 

 



على جوانب مختلفة من قطاع التمویل اإلسالمي في اجتماعاتھا األخیرة.  -في ھذا السیاق-ركزت مجموعة عمل الكومسیك للتعاون المالي 
مسیك وووفقًا للقرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسیك الرابعة والثالثین، ُعقد االجتماع الثاني عشر لمجموعة العمل المعنیة بالتجارة للك

ل البنیة التحتیة عبر التمویل اإلسالمي في الدول األعضاء في منظمة التعاون في أنقرة تحت عنوان "تموی 2019مارس/آذار  28في 
اإلسالمي". توصلت مجموعة عمل السیاحة إلى التوصیات التالیة المتعلقة بالسیاسات: جمیع العروض التقدیمیة والمنشورات ذات الصلة 

 ).ebook.comcec.orgو www.comcec.orgمتاحة على موقع كومسیك اإللكتروني (
 

في أنقرة تحت عنوان  2019أكتوبر/تشرین األول  17وعالوة على ذلك، سوف یُعقد االجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل التعاون المالي في 
 "تطویر قطاع التكافل في دول منظمة التعاون اإلسالمي". 

 
دورة الكومسیك الرابعة والثالثون بجھود نیجیریا وتركیا  أثنتوفیما یتعلق بالمشروعات المتعددة األطراف في مجال التعاون المالي، 

. فضالً عن ذلك، وبموجب نداء المشروعات 2018للمشروعان اللذان جري تنفیذھما في إطار آلیة الكومسیك لتمویل المشروعات في عام 
 .2019السادس، یتم تنفیذ ثالثة مشاریع من قبل موزمبیق، ونیجیریا وتركیا في عام 

 
سیقوم مكتب تنسیق الكومسیك باطالع للدورة إیجازاً حول نتائج االجتماعین الثاني عشر والثالث لمجموعة العمل المعنیة ات المطلوبة: اإلجراء

بموجب آلیة الكومسیك لتمویل  2019والتي یجري تنفیذھا خالل العام  2018بالتعاون المالي، باإلضافة إلى المشاریع التي جري تنفیذھا عام 
 یع. وستنظر الدورة أیضاً في توصیات مجموعة العمل المعنیة بالتعاون المالي التخاذ اإلجراءات الالزمة.المشار

 
عالوة على ذلك، تم تنفیذ األنشطة الجاریة األخرى في مجال التمویل في إطار منتدى بورصات الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي 

 للكومسیك واجتماعات البنوك المركزیة والسلطات النقدیة بمنظمة التعاون اإلسالمي.ومنتدى منظمي أسواق األوراق المالیة 
 

 منتدى بورصات الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي -
 

یواصل منتدى بورصات الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي جھوده في تعزیز التعاون بین الجھات المعنیة في الدول األعضاء من 
یق التناغم بین القواعد واألنظمة التي تحكم عملیات األسواق. عقد المنتدى ثالثة عشر اجتماًعا حتى اآلن وقام بتطویر بعض المشاریع أجل تحق

 المتوافق مع الشریعة اإلسالمیة. 50الھامة، بما في ذلك مؤشر ستاندرد آند بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسیك 
 

في إسطنبول. تتوفر المعلومات المفصلة المتعلقة بجھود للمنتدى على موقع  2019سبتمبر/أیلول   26ر للمنتدى في انعقد االجتماع الثالث عش
 /).http://www.oicexchanges.orgالمنتدى اإللكتروني (

 
اإلسالمي  ة لمنظمة التعاوندورة الكومسیك الرابعة والثالثون من بورصة اسطنبول بصفتھا األمین العام لمنتدى بورصة األوراق المالیطلبت 

) لمواصلة العمل من أجل تعزیز مؤشر (ستاندرد آند بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسیك IDBبالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمیة (
 المتوافق مع الشریعة اإلسالمیة) ومؤشراتھ الفرعیة المحتملة وتطویر منتجات وخدمات فعالة تعتمد على المؤشر. 50

 
 حاطتأوعالوة على ذلك، وفیما یتعلق بالجھود المبذولة إلنشاء بورصة/منصة للذھب بین الدول األعضاء في التعاون المؤتمر اإلسالمي، 
لمنتدى لدورة الكومسیك الرابعة والثالثون علًما بإحاطة األمانة العامة لمنتدى بورصة منظمة التعاون اإلسالمي بشأن جھود فرقة العمل التابعة 

لمعنیة بالمعادن الثمینة في تسریع مشروع بورصة الذھب بمنظمة التعاون اإلسالمي من خالل االستفادة من البنى التحتیة للتداول والحفظ ا
المطورة حدیثًا في بورصة اسطنبول كخطوة سابقة قبل إنشاء بورصة الذھب بمنظمة التعاون اإلسالمي وطلبت من أمانة المنتدى الُمضي 

ما كعمال التحضیریة الفنیة إلنشاء بورصة الذھب لمنظمة التعاون اإلسالمي ورفع تقریر إلى دورة الكومسیك الخامسة والثالثون. قدًما في األ
سات مالدورة الرابعة والثالثین الدول األعضاء المھتمة إلى تقدیم الدعم الفعال لمجموعة العمل المنتدى المعنیة بالمعادن الثمینة لوضع اللدعت 
 یرة على األعمال الضروریة من خالل تسریع عملیة تكامل التبادالت وتنسیق األطر التنظیمیة.األخ

 
من المتوقع أن تقوم بورصة اسطنبول، بصفتھا أمانة سر المنتدى، باطالع الدورة على التطورات األخیرة المتعلقة اإلجراءات المطلوبة: 

المحرز حیال تنفیذ بورصة/منصة الذھب المشار إلیھا أعاله. وسوف تناقش الدورة ھذه المسألة بأنشطة المنتدى، فضالً عن تقدیم تقریر التقدم 
 وتتخذ اإلجراء الالزم.

 
 منتدى الجھات الرقابیة على األسواق المالیة التابع للكومسیك -

 
قد منتدى منظمي ونیة بین الدول األعضاء، عبصفتھ منتدى منتظم ومخصص لزیادة التنسیق والتعاون في مجاالت البنیة التحتیة التنظیمیة والقان

في إسطنبول.  2019سبتمبر/أیلول   26أسواق األوراق المالیة للكومسیك ثمانیة اجتماعات حتى اآلن. تم تنظیم االجتماع الثامن للمنتدى في 
توفر المعلومات المفصلة المتعلقة . ت2019سبتمبر/أیلول  25و  24وقبل ذلك، تم تنظیم ورشة العمل حول "منصة القیم العقاریة" یومي 

 /).http://www.oicexchanges.orgبمساعي المنتدى على موقع المنتدى اإللكتروني (

 



 
ى مراقبي دوفیما یتعلق بمشروع البورصة العقاریة، أُحیطت الدورة الرابعة والثالثون للكومسیك علًما بالمالحظة التي قدمتھا األمانة العامة لمنت

في  ةأسوق المال التابع للكومسیك بشأن إنشاء منصة الكومسیك اإللكترونیة العقاریة/بورصة الكومسیك العقاریة بین الدول األعضاء المھتم
منصة  ءمنظمة التعاون اإلسالمي، وطلبت من المنتدى/أمانة المنتدى االنتھاء من االستعدادات القانونیة واإلداریة والتكنولوجیة الالزمة إلنشا

رة الدول والكومسیك اإللكترونیة العقاریة/بورصة الكومسیك العقاریة قبل عقد الدورة الخامسة والثالثین للكومسیك. إضافة إلى ذلك، دعت الد
األعضاء المھتمة بالمشاركة بنشاط في تأسیس منصة الكومسیك اإللكترونیة العقاریة/بورصة الكومسیك العقاریة ودعتھم إلى تحدید الجھات 

 الُمصرح لھم بھا وإخطارھم ألمانة المنتدى قبل عقد الجلسة الخامسة والثالثین الجتماع لجنة المتابعة بالكومسیك.  
 

یتوقع مجلس سوق األوراق المالیة بتركیا، بصفتھ أمانة سر المنتدى، إطالع الدورة على التطورات األخیرة فیما یتعلق طلوبة: اإلجراءات الم
 .بأنشطة المنتدى، فضالً عن الجھود الرامیة إلى تأسیس بورصة الكومسیك العقاریة. وسوف تناقش الدورة ھذه المسألة وتتخذ اإلجراء الالزم

 
 الكومسیك-المركزیة لمنظمة التعاون اإلسالمي منتدي المصارف -

 
قررت المصارف المركزیة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في االجتماع السادس عشر للبنوك المركزیة والسلطات النقدیة للدول 

یة للدول األعضاء اعتبارھا "منتدى األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مواصلة جھود التعاون بین البنوك المركزیة والسلطات النقد
 المصارف المركزیة لمنظمة التعاون اإلسالمي والكومسیك".  أُحیطت دورة الكومسیك الرابعة والثالثون علًما بالبیان الصادر عن االجتماع

فترة الجتماع األول للمنتدي خالل الالكومسیك". انعقد ا-المذكور وكذلك القرار بشأن إنشاء "منتدى البنوك المركزیة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 في تركیا. 2019سبتمبر/أیلول  24-22من 

 
الدورة على برامج التدریب وبناء القدرات التي نظمھا مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة أثنت 

المركز بمواصلة تنظیم ھذه األنشطة للمؤسسات ذات الصلة وطالبت (سیسرك) لصالح البنوك المركزیة والسلطات النقدیة في الدول األعضاء 
 عضاء.    في الدول األ

 
بنوك أن یُبلغ الدورة بنتائج االجتماع األول لمنتدى ال -بصفتھ أمین المنتدي  -من المتوقع للبنك المركز لجمھوریة تركیا   اإلجراءات المطلوبة:

للدول  یة والتدریبالكومسیك. ومن المتوقع أن یقوم مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماع -المركزیة لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 اإلسالمیة (سیسرك) بإطالع اللجنة على جھود التدریب وبناء القدرات المذكورة أعاله. 

 من جدول األعمال 12البند 
 تبادل وجھات النظر حول

 "تعزیز النظم الغذائیة المستدامة في البلدان اإلسالمیة"

دورة الكومسیك الرابعة والثالثون اعتماد عنوان  قررتیتم عقد دورات تبادل وجھات النظر بانتظام بدورات كومسیك على مستوى الوزراء. 
من مجموعة عمل الكومسیك المعنیة بالزراعة  وطلبتكموضوع لتبادل وجھات النظر » تشجیع نظم الغذاء المستدامة في الدول اإلسالمیة«

لرابع عشر، بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، من أجل التوصل إلى توصیات ملموسة بشأن السیاسات في اجتماعھا ا
ع الرابع االمتعلقة بھذا الموضوع وتقدیم تقریر عنھا إلى دورة الكومسیك الخامسة والثالثین.  وتماشیًا مع القرار المذكور بعالیھ، سیعقد االجتم

تحت عنوان "زیادة قدرة النظم الغذائیة في الدول  2019أكتوبر/تشرین األول  10 - 9العمل المعنیة بالزراعة في یومي  عشر لمجموعة
اإلسالمیة على مواجھة أزمات الغذاء في المستقبل". من المتوقع أن تتوصل مجموعة العمل إلى بعض توصیات السیاسة العامة التي سیتم 

 الخامسة والثالثین. تقدیمھا إلى دورة الكومسیك 
 

 روعالوة على ذلك، حث اجتماع لجنة المتابعة الخامسة والثالثین الدول األعضاء على إعداد التقاریر الخاصة ببلدانھم حول الموضوع المذكو
 .2019أكتوبر/تشرین األول  15وإرسالھا إلكترونیًا إلى مكتب تنسیق الكومسیك في موعد أقصاه 

 
وف یقوم مكتب تنسیق الكومسیك بإعالم الدورة بتحضیرات جلسة تبادل اآلراء، بما في ذلك توصیات مجموعة العمل س اإلجراءات المطلوبة:

 التي سیتم تقدیمھا إلى الجلسة الوزاریة لتبادل اآلراء من أجل دراستھا. وستنظر الدورة في التوصیات وتتخذ اإلجراء الالزم. 
 
 

 بشأنھا في دورة الكومسیك السادسة والثالثینالمواضیع التي یمكن تبادل اآلراء 

سة لخالل اجتماعھا الخامس والثالثین، ناقشت لجنة المتابعة التابعة للكومسیك المواضیع الممكنة وأخذت علماً بالمواضیع التالیة لجلسة للج
 الوزاریة لتبادل وجھات النظر لدورة الكومسیك السادسة والثالثین:

 
 رة: المبادئ التوجیھیة لتحسین إدارة الحدود للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: تیسیر التجا1الموضوع 

 



 : جھود التوحید القیاسي في التمویل اإلسالمي 2الموضوع 
 : تنمیة اإلنتاج الحیواني وتربیة الحیوانات لتعزیز األمن الغذائي3الموضوع 
 في المناطق الریفیة للدول اإلسالمیة: تعزیز واستدامة وسائل المواصالت العامة 4الموضوع 
 : تعزیز ریادة األعمال التنافسیة في قطاع السیاحة5الموضوع 
 : إسكان الفقراء في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي6الموضوع 

 
اء لمعرفة آرائھم ا بین الدول األعضاالجتماع الخامس والثالثین للجنة المتابعة بالكومسیك من مكتب تنسیق الكومسیك توزیع استبیان فیم طلب

 حول المواضیع سالفة الذكر وإرسال تقریر بالنتائج إلى دورة الكومسیك الخامسة والثالثین.
 

یتوقع من مكتب تنسیق الكومسیك أن یعرض نتائج استبیان المواضیع الخاصة بتبادل وجھات النظر في دورة الكومسیك  اإلجراءات المطلوبة:
 السادسة والثالثین. ستتخذ دورة الكومسیك الخامسة والثالثین القرار حول موضوع جلسة العام المقبل لتبادل وجھات النظر.

 
 
 
 

 
 من جدول األعمال 13البند 

 الكومسیك السادسة والثالثین تاریخ دورة
 

للكومسیك.  ةستتخذ الدورة القرار المتعلق بتواریخ انعقاد دورة الكومسیك السادسة والثالثین ، واالجتماع السادس والثالثین للجنة المتابعة التابع
 ة للكومسیك عادة في شھر مایو. تعقد الدورات السنویة للكومسیك عادة في شھر نوفمبر، بینما تقام اجتماعات لجنة المتابعة التابع

 
سیقترح مكتب تنسیق الكومسیك تواریخ محددة النعقاد الدورة السادسة والثالثین للكومسیك واالجتماع السادس والثالثین اإلجراءات المطلوبة: 

 للجنة المتابعة التابعة للكومسیك. تقرر الدورة تاریخ انعقاد االجتماعات المذكورة.
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