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 األصل: باإلنجليزية
 

 الـقــــــرار
 الصادر عن الدورة الحادية والثالثين للكومسيك

 (2015نوفمبر/تشرين الثاني،  26-23)اسطنبول، 

 
عقدت الدورة الحادية والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 ؛2015نوفمبر/تشرين الثاني  26-23التركية، في )كومسيك(، في اسطنبول، بالجمهورية 

إذ تذكر بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة اإلسالمية، ومجلس وزراء الخارجية، 
والكومسيك، بما في ذلك الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي، والدورة االستثنائية الرابعة لمؤتمر 

، والدورة الثانية واألربعين لمجلس 2009قتصادية للكومسيك التي انعقدت عام القمة اإلسالمي، والقمة اال
 وزراء الخارجية، والدورة الثالثين للكومسيك؛

ذ تؤكد من جديد على التزام كافة الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي ببرنامج العمل العشري  وا 
مؤتمر القمة اإلسالمي، التي انعقدت في مكة المكرمة للمنظمة، الذي اعتمدته الدورة االستثنائية الثالثة ل

، وكذا باستراتيجية الكومسيك التي اعتمدتها الدورة االستثنائية 2005ديسمبر/ كانون األول  8- 7في 
 ؛2012أغسطس/آب،  15-14الرابعة لمؤتمر القمة اإلسالمي، التي انعقدت في مكة المكرمة في 

ذ تأخذ علما بتقارير سير العمل ، وأوراق العمل، والدراسات الخاصة بالبنود المختلفة لجدول األعمال، وا 
والمقدمة من قبل األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، ومركز البحوث 
اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز أنقرة(، والمركز اإلسالمي لتنمية 

جارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد الت
 المواصفات والمعايير للبلدان اإلسالمية؛

ذ تعرب عن تقديرها للدول األعضاء الستضافتها المؤتمرات الوزارية، واالجتماعات، وورش العمل،  وا 
 التعاون؛والمعارض، وغير ذلك من أنشطة في مجاالت 

ذ تشيد بالجهود المبذولة من ِقَبل األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك،  وا 
والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي التي تعمل في مجال التعاون االقتصادي والتجاري، أال وهي 

لبنك اإلسالمي للتنمية، والغرفة اإلسالمية للتجارة مركز أنقرة، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومجموعة ا
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 والصناعة والزراعة، واالتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر، ومعهد المواصفات والمعايير للبلدان اإلسالمية.

 من جدول األعمال( 2تقرير حول استراتيجية الكومسيك وتنفيذها )البند 

بتقرير سير العمل الذي قدمه مكتب تنسيق الكومسيك، والذي يسلط الضوء على التقدم  ترحب -1
من الدول األعضاء والمؤسسات التابعة لمنظمة  تطلبالذي تم إحرازه في تنفيذ االستراتيجية، و

 التعاون اإلسالمي أن تقدم كامل دعمها لتنفيذ االستراتيجية.
ذ المشروعات التي تم تمويلها بموجب الدعوتين األولى بالتقدم الذي تم إحرازه نحو تنفي ترحب -2

بالدعوة الثالثة للمشروعات ترحب والثانية اللتين أطلقتهما آلية تمويل مشروعات الكومسيك، كما 
 .2015التي أطلقها مكتب تنسيق الكومسيك في سبتمبر/أيلول، 

من مكتب تنسيق الكومسيك رفع تقارير بصورة منتظمة حول التقدم الذي تم إحرازه فيما  تطلب -3
 يتعلق بتنفيذ استراتيجية الكومسيك إلى الكومسيك في دوراتها، ولجنة المتابعة في اجتماعاتها.

باألنشطة التي نظمتها المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي )مركز  ترحب -4
والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، والغرفة اإلسالمية  أنقرة،

بما  2015للتجارة والصناعة والزراعة، معهد المواصفات والمعايير للبلدان اإلسالمية( في 
 يتماشى مع استراتيجية الكومسيك.

الكومسيك أن تقوم بذلك، من الدول األعضاء التي لم تسجل بعد عضويتها في فرق عمل  تطلب -5
 وأن تشارك بفعالية في االجتماعات القادمة لها.

من الدول األعضاء التي سجلت عضويتها في فرق عمل الكومسيك أن تشارك  تطلب أيًضا -6
آلية تسويق مشروعات  تستخدملفرق العمل ذات الصلة، وأن  ةبفعالية في االجتماعات القادم

 ون الخاصة بهاالكومسيك في تنفيذ مشروعات التعا
لنقاط االتصال الخاصة بفرق عمل الكومسيك الذي نظمه بانعقاد المؤتمر السنوي الثالث  ترحب -7

 في أنقرة. 2015يونيو/حزيران،  11-10مكتب تنسيق الكومسيك في 
بنقاط االتصال الوطنية للكومسيك، وكذا نقاط اتصال فريق العمل أن يعمال عن كثب مع  تهيب -8

 مكتب تنسيق الكومسيك بغية تحقيق تنسيق واتصال فعال. 
بالجهود التي تبذلها فرق العمل نحو تقريب السياسات بين الدول األعضاء، كاًل في مجال  تشيد -9

 لتي قدمتها فرق العمل أثناء اجتماعاتها.بالتوصيات الخاصة بالسياسات ا ترحبتخصصه، و
بالدول األعضاء األخذ بعين االعتبار التوصيات الخاصة بالسياسات التي أعدتها فرق  تهيب -10

من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي دعم تنفيذ تلك  وتطلبالعمل ورحبت بها دورة الكومسيك. 
 التوصيات.

السنوي الثالث لنقاط االتصال الخاصة بفرق  على نحو ما أكدت الدول األعضاء في اجتماعها -11



OIC/COMCEC/31-15/RES   

39 

الدول األعضاء المعنية باالستجابة لـ "نموذج التقييم" الذي تم تعميمه من  تدعوعمل الكومسيك، 
يوليو/تموز فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة  30قبل مكتب تنسيق الكومسيك في 

 بالسياسات الصادرة عن فرق عمل الكومسيك.
عن تقديرها لمكتب تنسيق الكومسيك، ومركز أنقرة، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة،  تعرب -12

ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد 
 المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية لما بذلوه من جهود نحو تنفيذ استراتيجية الكومسيك.

 التوصيات الصادرة عن االجتماع الحادي والثالثين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك. تعتمد -13

 من جدول األعمال( 3تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي )البند 

الدول األعضاء  تدعوالتزامها بتحقيق أهداف برنامج العمل العشري، و تؤكد من جديد -14
نظمة التعاون اإلسالمي لبذل الجهد الالزم بغية تحقيق أهداف برنامج العمل والمؤسسات التابعة لم

 العشري.
األمانة العامة  وتكرر طلبها من بالقرار ذي الصلة الصادر عن الدورة الثالثين للكومسيك،تُذكِّر  -15

لمنظمة التعاون اإلسالمي، لدى إعدادها برنامج العمل العشري الجديد، إلى تيسير إشراك كافة 
لدول األعضاء، واألجهزة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي إليالء االهتمام الواجب باستراتيجية ا

الكومسيك عند صياغة األجزاء االقتصادية والتجارية للبرنامج، باإلضافة إلى آلية التنفيذ وذلك من 
 أجل تفادي االزدواجية.

طلبها  تؤكد من جديدوزراء الخارجية، و بالقرار ذي الصلة للدورة الحادية واألربعين لمجلس تذكر -16
من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي برفع تقرير شامل إلى لجنة المتابعة المنبثقة عن 

االقتصادي والتجاري لبرنامج العمل  الجانبالكومسيك في اجتماعها الثاني والثالثين حول تنفيذ 
العشري خالل السنوات العشر الماضية مع التركيز بشكل خاص على اإلنجازات والتحديات 

 باإلضافة إلى التوصيات الخاصة بالبرنامج الجديد.
من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي تقديم تقرير لسير العمل بشأن اعتماد  تطلب أيًضا -17

عمل التالي، وبدأ في تنفيذه، أمام اجتماع لجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك في برنامج ال
  اجتماعها الثاني والثالثين

أهمية المتابعة الفاعلة للجزء االقتصادي والتجاري من برنامج العمل العشري الجديد  تؤكد على -18
 من ِقبل الكومسيك.
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خاصة إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المستجدات االقتصادية العالمية، مع إشارة 
 من جدول األعمال( 4)البند 
مركز أنقرة باالستمرار في رصد المستجدات االقتصادية على الساحة العالمية، وتأثيرها  تعهد إلى -19

 على الدول األعضاء، ورفع تقارير بشأنها إلى الكومسيك في دوراتها السنوية.

بتقارير اآلفاق المستقبلية القطاعية التي أعدها مكتب تنسيق الكومسيك  تأخذ علمًا مع التقدير -20
 ورفعها لالجتماعات ذات الصلة لفرق العمل.

من التقرير االقتصادي السنوي لمركز أنقرة حول  2015بالموضوع الرئيسي لنسخة عام  ترحب -21
بين الدول األعضاء في االستثمارات، وتطلب من مركز أنقرة زيادة التركيز على االستثمارات فيما 

 منظمة التعاون اإلسالمي في تقاريره المستقبلية.

الحواجز المختلفة أمام االستثمار، بما فيها القيود التنظيمية، وعدم كفاية رأس  تأخذ في االعتبار  -22
المال ورأس المال البشري، وقصور البنية األساسية، وضعف التكنولوجيا والتنسيق، وقصور 

الدول األعضاء أن تحسن مناخها االستثماري، وتعزز كفاءة المؤسسات ذات  شدوتناالمعلومات، 
الصلة التابعة للقطاعين العام والخاص، بهدف زيادة تدفقات االستثمار األجنبي، واالستفادة 

 باالستثمارات المحلية، وضمان كفاية االستثمار.

 من جدول األعمال( 5اإلسالمي )البند  التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون
 

بانعقاد االجتماع الخامس لفريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة الذي  تأخذ علمًا مع التقدير -23
بأنقرة، تحت عنوان "االرتقاء بدور بنك اعتمادات التصدير  2015مارس/آذار  26انعقد في 

 وترحبء بمنظمة التعاون اإلسالمي"، )بنك اكسيم( / وكاالت ائتمان الصادرات في الدول األعضا
 بالتوصيات الخاصة بالسياسات التي خرج بها فريق العمل، أال وهي:

 تشجيع الدول األعضاء على دراسة االحتياجات التمويلية للمصدرين بها وتقييمها. -
دعوة الدول األعضاء لتعزيز التعاون في المعامالت فيما بين وكاالت ائتمان الصادرات التابعة  -

 لها.
تشجيع الدول األعضاء على مراجعة مستوى جودة وكاالت ائتمان الصادرات التابعة لها بغية  -

 تحسين األداء العام لها.
دعوة الدول األعضاء لتمكين قطاعاتها الخاصة، وتشجيع مشاركتها في إطار وكاالت ائتمان  -

 الصادرات.
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دعم القدرات المؤسسية والبشرية تشجيع الدول األعضاء على بدء أنشطة بناء القدرات بغية  -
 لوكاالت ائتمان الصادرات التابعة لها.

 (OIC/COMCEC/31-15/D(9))مرجع: كود الوثيقة: 
 

كذلك بانعقاد االجتماع السادس لفريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة  تأخذ علمًا مع التقدير -24
بأنقرة، تحت عنوان "تأسيس هيئات فعالة لتيسير التجارة  2015سبتمبر/أيلول  17الذي انعقد في 

بالتوصيات الخاصة بالسياسات التي  وترحب في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"،
 ال وهي:أعدها فريق العمل، أ

 تأسيس نظم اتصاالت فعالة داخل إطار عمل الهيئات الوطنية لتيسير التجارة -

 إشراك القطاع الخاص في أنشطة الهيئات الوطنية لتيسير التجارة -
تقديم المساعدة التقنية إلى الدول األعضاء لتأسيس/اإلبقاء على هيئات وطنية فعالة لتيسير  -

 التجارة
 هيئات الوطنية لتيسير التجارة القائمةتصميم معايير لتقييم أداء ال -

 (OIC/COMCEC/31-15/D(10))مرجع: كود الوثيقة: 
 

الدول األعضاء التي سجلت عضويتها في فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة لحضور  تدعو -25
فبراير/ شباط  25االجتماع السابع لفريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة المقرر عقده في 

في أنقرة، تحت عنوان "تعزيز امتثال الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  ،2016
تحت  2016أكتوبر/تشرين األول،  6للمعايير الدولية"، وكذا االجتماع الثامن المقرر تنظيمه في 

عنوان "تحسين التعاون بين الوكاالت الحدودية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 غية تسهيل التجارة".اإلسالمي ب

من الدول األعضاء المشاركة بفعالية في أنشطة التجارة المقرر تنظيمها من ِقبل مكتب  تطلب -26
تنسيق الكومسيك، ومركز أنقرة، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي 

ية للتجارة والصناعة للتنمية )المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة(، والغرفة اإلسالم
بهذه  وتهيب، 2016والزراعة، ومعهد المواصفات والمعايير للبلدان اإلسالمية خالل عام 

المؤسسات إرسال الدعوات والوثائق للدول األعضاء قبل انعقاد اجتماعاتها بوقت كاف من أجل 
 ضمان أكبر مشاركة ممكنة.
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جارة والبنك اإلسالمي للتنمية في تنظيم بالجهود المشتركة للمركز اإلسالمي لتنمية الت تشيد -27
 الفعاليات التالية بنجاح:

  في الدار  2015مايو/أيار  6-4ندوة حول المجموعة الجديدة من اتفاقيات التجارة الحرة في
 البيضاء، بالمغرب؛

  في  2015مايو/أيار  27-25ندوة حول المجموعة الجديدة من اتفاقيات التجارة الحرة في
 يا؛اسطنبول، بترك

  نوفمبر/تشرين الثاني  10-9ورشة عمل حول نظام الشباك الواحد والتجارة اإللكترونية في
 في الدار البيضاء، بالمغرب. 2015

 أ( نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ى اتفاقيات نظام األفضليات التي لم تقم بعد بالتوقيع أو المصادقة عل بالدول األعضاءتهيب  -28

التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، أال وهي اتفاقية اإلطار، 
وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام األفضليات التجارية )بريتاس(، وقواعد المنشأ، 

 القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
دقت على اتفاقيات نظام األفضليات التجارية فيما بين االتي ص جميع البلدان األعضاء، تدعو  -29

االنتهاء والتي قدمت قوائم االمتيازات الخاصة بها، الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 
من اإلجراءات الالزمة والتي تشمل تحديث قوائم االمتيازات التي تم تقديمها في وقت سابق، 

حاطة األمانة العامة لل جنة المفاوضات التجارية علًما بالتدابير الداخلية الالزمة لتنفيذ قواعد وا 
المنشأ الخاصة بنظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

، بغية تفعيل نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء 2016مارس/آذار،  1بحلول 
  اإلسالمي بالكامل. في منظمة التعاون

ورؤساء وفود الدول االثنتا عشرة المشركة فيه، باالجتماع التشاوري لوزراء التجارة  ترحب أيضا -30
والذي انعقد استجابة لدعوة وزير االقتصاد بالجمهورية التركية على هامش الدورة الحادية والثالثين 

مارس/آذار ليكون آخر موعد  31للكومسيك، والذي توصل إلى تفاهم مشترك بشأن تحديد تاريخ 
ين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تنفيذا ظام األفضليات التجارية فيما بلتنفيذ ن
 كامال.

فور انتهاء الدول  2016من لجنة المفاوضات التجارية النظر في عقد جلستها في  تطلب -31
 المشاركة من تنفيذ اإلجراءات ذات الصلة.
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م لالنعقاد الناجح للدورة التدريبية حول تنفيذ قواعد المنشأ الخاصة بنظا تعرب عن تقديرها -32
األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، التي نظمها مكتب 

يناير/كانون  27- 26تنسيق الكومسيك بالتعاون مع اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا، في 
 في أنقرة. 2015الثاني 

عية من أجل رفع مستوى بجهود المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في تنظيم فعاليات التو  تشيد -33
الوعي بين مسؤولي الحكومة والقطاع الخاص في الدول األعضاء بفوائد برنامج األفضليات 

 التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛

الندوة التدريبية حول نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون  -
، 2015أبريل/ نيسان  9-7ول منظمة التعاون االقتصادي في اسطنبول في اإلسالمي لد

 بالتعاون مع مكتب تنسيق الكومسيك والبنك اإلسالمي للتنمية؛

الندوة التدريبية حول "نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون  -
بنظام األفضليات التجارية )بريتاس(، اإلسالمي وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة 

، بالتعاون مع وزارة االقتصاد 2015أبريل/ نيسان  14-13وقواعد المنشأ" في الدوحة في 
 والتجارة القطرية؛

ندوة توعية حول نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون  -
فع للقطاعين العام والخاص بجمهورية سورينام اإلسالمي وبروتوكوالتها الرامية إلى تحقيق الن

 .2015يونيو/حزيران  4وجمهورية جويانا، في باراماريبو في 

 ب( المعارض التجارية اإلسالمية

شكرها وتقديرها للدول  عن وتعرببالتحسن في عدد وجودة المعارض التجارية اإلسالمية،  تشيد -34
األعضاء التالية التي استضافت المعارض التجارية اإلسالمية بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية 

 التجارة:
المملكة المغربية الستضافة ندوة حول "صناعة المعارض في منطقة وسط وشرق إفريقيا" في  -

تنمية التجارة وجمعية . وكذا المركز اإلسالمي ل2015مارس/ آذار  24-23مراكش في 
 صناعة المعرض لتنظيمهما هذه الندوة،

المملكة العربية السعودية الستضافة "المعرض الثامن للصناعات الغذائية في الدول األعضاء  -
 ، 2015أبريل/ نيسان  16-13في منظمة التعاون اإلسالمي" في 
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للدول األعضاء في جمهورية تونس لتنظيم المعرض األول للمنتجات العضوية والمحلية  -
األول من نوفمبر/ تشرين الثاني  -أكتوبر/ تشرين األول  28منظمة التعاون اإلسالمي في 

2015، 
بما أبدته الدول األعضاء التالية، من عرض الستضافة المعارض اإلسالمية التجارية في  ترحب -35

ل األعضاء من الدو  وتطلب، بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، 2015/2019
 :تشجيع قطاعها الخاص ومؤسساتها المعنية على المشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات

للحالل الرابع والمؤتمر دولة اإلمارات العربية المتحدة )إمارة الشارقة( الستضافة المعرض  -
 ،2015ديسمبر/كانون األول  10-8في  لمنظمة التعاون اإلسالمي

المتحدة )إمارة الشارقة( الستضافة المعرض الثاني للسياحة والسفر" في دولة اإلمارات العربية  -
 2015ديسمبر/ كانون األول  10-8الشارقة في 

مملكة المغرب الستضافة "معرض الصحة الثالث لمنظمة التعاون اإلسالمي" بالتعاون مع  -
 ،2016مارس/ آذار  26-24مكتب المعارض في الدار البيضاء في 

الستضافة "االجتماع الثاني لمعرض ومنتدى التعليم العالي لمنظمة التعاون  جمهورية السنغال -
 ،2016مايو/ أيار  12-9اإلسالمي" في داكار في 

جمهورية مصر العربية الستضافة "المعرض الثالث للسياحة في الدول األعضاء في منظمة  -
 ،2017التعاون اإلسالمي" في عام 

سادسة عشر للمعارض التجارية في الدول اإلسالمية في العراق الستضافة الدورة ال جمهورية -
 ،2017عام 

الدورة السابعة عشر للمعارض التجارية في اإلسالمية في عام  الستضافةجمهورية غينيا  -
2019. 

بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية للدول األعضاء للمشاركة بأجنحة خاصة  ترحب -36
ر الذي سيقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في في المعرض اإلسالمي الخامس عش

الدول األعضاء إلى المشاركة في هذا  تدعو، و2016مايو/أيار  26-22الرياض خالل الفترة 
 المعرض بفعالية.

من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة أن يستمر في إقامة المعارض المخصصة لكل  تكرر طلبها -37
قطاع، بالتعاون مع الدول األعضاء، وأن يرفع بصورة منتظمة تقارير سير العمل بشأن المعارض 

 في دورات الكومسيك،
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في منظمة التعاون ج( الخريطة االسترشادية الخاصة بتعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء 
 اإلسالمي

بالتقرير الصادر عن االجتماع السابع والنهائي لفريق منظمة التعاون اإلسالمي  تحيط علما -38
بتعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإٍلسالمي"،  المعنيالتشاوري 

 .2015س/ آذار مار  3-2الذي انعقد في كازابالنكا بالمملكة المغربية، في 
تقديرها للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، وباقي األعضاء بالفريق التشاوري على إتمام تعرب عن  -39

بتقرير التقييم الشامل الذي ُأعد بالتعاون وتحيط علما ، 2015النهوض بمهامه بنجاح في عام 
مع القرارات ذات  مع المؤسسات األخرى ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، تماشياً 

 الصلة الصادرة عن الكومسيك بشأن تنفيذ الخريطة االسترشادية.

المركز اإلسالمي لتنمية التجارة لتنظيم المملكة العربية السعودية و  بالعرض المقدم منترحب  -40
على هامش  2016مايو/ أيار  23"مؤتمر شبكة منظمات تشجيع التجارة" في جدة بتاريخ 

 امس عشر في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.المعرض التجاري الخ

لتنمية التجارة، ووزارة التجارة،  اإلسالميبالعرض المقدم من جمهورية السنغال، والمركز  ترحب -41
والقطاع غير الرسمي، وشئون المستهلكين، وجهاز الترويج للمنتجات المحلية، والمشروعات 

والمعرض الدولي لقطاع األعمال التجارية للمسلمين،  الصغيرة والمتوسطة بجمهورية السنغال،
الدول  وتحث، 2016وذلك تنظيم المنتدى اإلفريقي لقطاع األعمال الحالل في دكار عام 

 األعضاء على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث.

من الدول األعضاء أن تواصل تزويد المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالبيانات تكرر طلبها  -42
 المتعلقة بإحصائيات ولوائح التجارة واالستثمار. 

 د( المساعدة الفنية المتصلة بمنظمة التجارة العالمية

 بكل من البنك اإلسالمي للتنمية، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بأن يواصال تقديم تهيب -43
المساعدة الفنية إلى الدول األعضاء فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بمنظمة التجارة العالمية، وأن 

بذل جهودهما في زيادة وعي الدول األعضاء بأهمية مفاوضات التجارة مع منظمة  فييستمرا 
 التضافر وتنسيق جهودهما لتعزيزوتطلب منهما التجارة العالمية وتأثيرها على االقتصادات، 

القدرات البشرية والمؤسسية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وذلك من أجل تيسير 
 اندماجها التام في النظام التجاري متعدد األطراف على أساس من التكافؤ والعدل. 
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الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي غير األعضاء في منظمة التجارة العالمية  تدعو -44
الدول األعضاء في منظمة التعاون  وتطلب منإلى االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، 

 االسالمي األعضاء في منظمة التجارة العالمية مساعدتها في عملية االنضمام.
نظمة التعاون اإلسالمي بذل الجهود الالزمة لحصول المركز من األمانة العامة لم تطلب -45

اإلسالمي لتنمية التجارة على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية من أجل المساعدة في 
متابعة موضوعات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الدراسات واألبحاث وبناء القدرات 

 تعاون اإلسالمي.والتقارير التي تقدم في محافل منظمة ال
عن شكرها وتقديرها لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لتنظيم أنشطة متنوعة، مثل ورش  ُتعرب -46

عمل وندوات، في إطار برنامج منظمة التجارة العالمية، وذلك منذ انعقاد الدورة الثالثين 
 للكومسيك، بما عاد بالنفع على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

البنك اإلسالمي للتنمية على تنظيم اجتماع منظمة التجارة العالمية التشاوري لوزراء  تشكر أيضا -47
المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة بمنظمة التعاون اإلسالمي، وذلك بشكل منتظم على هامش 

على  2015ديسمبر/كانون األول  14التجارة العالمية. ومن المقرر أن ينعقد االجتماع القادم في 
ديسمبر/كانون  18-15هامش المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المزمع عقده في 

 الدول األعضاء إلى المشاركة في هذا المحفل. تدعواألول في نيروبي، بكينيا. و

بالعرض المقدم من المملكة المغربية الستضافة ورشة عمل ينظمها المركز اإلسالمي  ترحب -48
دارة التعاون والتكامل التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية حول لتنمية التجا "إدارة اتفاقات التجارة رة وا 

اإلقليمية وآفاق التكامل اإلقليمي في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي" في الدار 
الدول األعضاء على المشاركة  تحث، و2015ديسمبر/كانون األول  23-21البيضاء في 
 ا المحفل.بفعالية في هذ

 
 ه( أنشطة تمويل التجارة

المؤسسة الدولية اإلسالمية ألنشطة تمويل التجارة وتشجيعها، التي تقوم بها  تعرب عن تقديرها -49
وجمع األموال من السوق العالمي لتمويل العمليات التجارية في الدول األعضاء،  التجارةلتمويل 

 . للتجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء% المستهدفة 20تحقيق نسبة الـ والمساهمة في 
بجهود المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأقل الدول تشيد  -50

 األعضاء نموا، والتنويع من خالل األسواق الجديدة، وتقديم منتجات وبرامج تمويلية مبتكرة.
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في مؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي  البلدان األعضاء الستيفاء متطلبات عضويتها تدعو -51
المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان للتنمية )المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، و 

 المهام المنوطة به بنجاح.حتى يتسنى لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تنفيذ  الصادرات(

برنامج جسور و  ونة لصالح التجارة للدول العربيةبالتقدم المحرز في تنفيذ مبادرة المع تحيط علًما -52
الدول  وتدعواإلفريقية التابع للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، -التجارة للبلدان العربية

 األعضاء المعنية للمشاركة بفعالية ودعم تنفيذ هذه المبادرات.
( في اإلسالمية لتمويل التجارة لمؤسسة الدولية)ا مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بجهودترحب  -53

سائر مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  وتدعوالبرنامج الخاص المعني بوسط آسيا،  إعداد
 للمشاركة بفعالية ودعم تنفيذ هذه المبادرة.والدول األعضاء المعنية 

مية لمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في تنظيم منتدى هيئات تنابجهود تحيط علًما  -54
تمويل التجارة للمؤسسة  تسهيالتضاء حول عالتجارة لزيادة وعي القطاع الخاص بالدول األ

الدول األعضاء على المشاركة بفعالية في هذا  ويشجعالدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، 
 المنتدى.

ومجموعة البنك بين مجموعة البنك الدولي  األساسية بالمبادرة بالشراكة االستراتيجيةتحيط علًما  -55
 اإلسالمي للتنمية.

 
 

 المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةمعهد و( األنشطة التجارية ل

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية من خالل تنظيم أنشطة بالنشاط المتزايد ل ترحب -56
معهد من الدول األعضاء التي لم تنضم بعد إلى وتطلب اختصاصه،  لبناء القدرات في مجال

 المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية أن تبادر بذلك لالستفادة من خدماته.
من الدول األعضاء في معهد المواصفات  تطلببأنشطة لجنة االعتماد وتأخذ علمًا مع التقدير  -57

، وكذا اجتماعات اللجان والمقاييس للدول اإلسالمية المشاركة الفعالة في اجتماعات لجنة االعتماد
الفنية األخرى تحت مظلة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية بالتعاون مع الهيئات 

 المختصة القومية التابعة لها.

بقيام لجنة االعتماد التابعة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية بتنظيم البرنامج  ترحب -58
نوفمبر/تشرين الثاني في اسطنبول  27-25ريخ لكبير الُمقّيمين/للمقّيم المقرر انعقاده بتا التدريبي

 بتركيا لتكوين ملتقى للخبراء لمشاركة أصحاب الشأن المسلمين المعنيين في اعتماد المنتجات الحالل. 
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 دبيالذي انعقد في  2015منتدى معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية لعام  بتنظيمتشيد  -59
لزيادة الوعي بتقييم المطابقة وأنشطة الحالل  2015و/أذار ماي 5باإلمارات العربية المتحدة في 

 في كافة الدول األعضاء.

 من جدول األعمال( 6تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي )البند 

بالدور المحوري الذي يؤديه القطاع الخاص في التنمية االقتصادية في الدول تحيط علًما  -60
تؤديه الغرفة اإلسالمية من خالل تقديم المشروعات التي تهدف  األعضاء والدور المشكور الذي

 إلى تنمية القطاع الخاص في الدول األعضاء برعاية الكومسيك.
الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة القيام بعملية تقييم شاملة لهيكلها تطلب من  -61

متداد الخارجي بغية تقديم خدمات التنظيمي، ووظائفها، وأنشطتها بهدف النهوض بقدرتها على اال
أفضل للقطاع الخاص بما يتماشى مع مهمتها األصلية وأهدافها، وكذا تقديم تقرير في هذا 

 الصدد إلى لجنة المتابعة في اجتماعها الثاني والثالثين والكومسيك في دورتها الثانية والثالثين.

رة والصناعة والزراعة، والمشاركة بالدول األعضاء دعم أنشطة الغرفة اإلسالمية للتجاتهيب  -62
بفعالية في مجهوداتها الرامية إلى مراجعة وظائفها وأنشطتها، وتشجع الغرف التجارية بالدول 

  األعضاء على المشاركة بفعالية في أنشطة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة.  
بالمملكة العربية السعودية، وكذلك  بانعقاد االجتماع السابع عشر للقطاع الخاص بالرياض ترحب -63

 .2015نوفمبر/تشرين الثاني  26-22بالمعرض التجاري اإلسالمي الخامس عشر في 

بالعرض المقدم من الجمهورية التركية الستضافة ورشة العمل الثانية حول "تعزيز التعاون  ترحب -64
 مي"بين هيئات السجل التجاري في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال

الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة للتنظيم الناجح لمنتدى سيدات األعمال تثني على  -65
الثامن بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية، والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في أوغندا، وكذا 

وعات التي ورشة العمل المنعقدة حول "وضع آلية للمشروعات المشتركة والشراكات بين المشر 
تقيمها المرأة من خالل التعاون بين دول الجنوب" وذلك بالتعاون مع صندوق بيريز غريرو 
االستئماني/برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بأوغندا، واللذين 

أكتوبر  29-28أكتوبر/تشرين األول، و 27-26انعقدا في كل من كمباال وجمهورية أوغندا في 
 على الترتيب. 2015تشرين األول 

القطاع الخاص في الدول األعضاء إلى التعاون والتفاعل النشط مع الغرفة اإلسالمية تدعو  -66
 للتجارة والصناعة والزراعة في سبيل االضطالع بمهامها.
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وتدعو  باألنشطة التالية التي تنظمها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، تحيط علًما -67
 القطاع الخاص في الدول األعضاء للمشاركة الفعالة فيها؛

االجتماع السابع عشر للقطاع الخاص بالرياض بالمملكة العربية السعودية، والمعرض التجاري  -
 . 2016مايو/أيار  26-22اإلسالمي الخامس عشر الذي سينعقد في 

المنتدى التاسع لسيدات األعمال في الدول اإلسالمية بالرياض، المملكة العربية السعودية الذي  -
 .2016مايو/أيار  26-22سينعقد في 

البرنامج التدريبي لكبار المديرين على القيادة )تحويل المديرين األكفاء إلى قادة عظماء(. )يتم  -
 تحديد الموعد والمكان(.

 الغذائي بين الدول اإلسالمية.منتدى التبادل التجاري  -
 مؤتمر الحالل السنوي  -
 جائزة التميز -
الورشة المتخصصة عن )األمن الغذائي/تنمية ريادة األعمال/تنشيط فرص السياحة/تنمية  -

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة(
 مؤتمر اتحاد أصحاب األعمال المسلمين -

ندوة عن "سياسة المنافسة في الدول  عن تقديرها وشكرها للجمهورية التونسية على تنظيم تعرب -68
 3-2األعضاء" بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في تونس العاصمة في 

 .2015يونيو/حزيران 

 من جدول األعمال( 7تحسين النقل واالتصاالت )البند 

بانعقاد االجتماع الخامس لفريق عمل الكومسيك المعني بالنقل تأخذ علما مع التقدير  -69
"تقييم ملكية الموانئ، وهياكل في أنقرة تحت عنوان  2015فبراير/شباط  12واالتصاالت في 

 ترحبالحوكمة الخاصة بها، وأدائها في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" و
 بتوصيات االجتماع الخاصة بالسياسات وهي:

 دعوة الدول األعضاء لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الموانئ -
 حث الدول األعضاء على إنشاء جهات تنظيمية للموانئ -
 دعوة الدول األعضاء إلى تنشيط النقل متعدد الوسائط للحاويات -

بانعقاد االجتماع السادس لفريق عمل الكومسيك المعني بالنقل كما تأخذ علما مع التقدير  -70
"النقل الحضري في أنقرة، تركيا، تحت عنوان  2015أكتوبر/تشرين األول  22واالتصاالت في 

بتوصيات االجتماع الخاصة بالسياسات  ترحبفي المدن الكبرى بمنظمة التعاون اإلسالمي" و
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 وهي:
 اعين العام والخاص لتمويل النقل الحضريالعمل على إيجاد شراكات بين القط -
تعزيز تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارة حركة المرور في مدن منظمة  -

 التعاون اإلسالمي
 تطوير البنية المؤسسية لضمان وضع استراتيجية مستدامة في مجال النقل -

من الدول األعضاء المشاركة االجتماع السابع لفريق عمل الكومسيك المعني بالنقل  تطلب  -71
"تعزيز صيانة الطرق في الدول األعضاء تحت عنوان  2016مارس/أذار  24واالتصاالت في 

أكتوبر/تشرين األول  27االجتماع الثامن للمجموعة في ، وكذلك بمنظمة التعاون اإلسالمي"
 طرق في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي"."تحسين سالمة ال 2016

لجهود األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي في توعية الدول األعضاء  تعرب عن تقديرها -72
-ذات الصلة بضرورة إدراج القطاعات الوطنية المختصة بطول خط السكك الحديدية داكار

الدول األعضاء  تدعوالتنموية الوطنية، و بورسودان التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في خططها
ذات الصلة إلى تسليم دراسات الجدوى المحكمة الخاصة بها لتوفير الدعم الفني الكافي والتمويل 

 لهذا المشروع.

 من جدول األعمال( 8تنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي )البند 

 5كومسيك المعني بالسياحة في بانعقاد االجتماع الخامس لفريق عمل التأخذ علما مع التقدير  -73
تيسير إجراءات السفر من أجل تعزيز سبل التنقل  "في أنقرة تحت عنوان  2015فبراير/شباط 

بتوصيات االجتماع الخاصة  ترحب" وداخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 بالسياسات وهي:

 تشجيع تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول بين الدول األعضاء -
 تطوير وسائل الربط الجوي وزيادة قدرات الخطوط الجوية في الدول األعضاء -

بانعقاد االجتماع السادس لفريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة في كما تأخذ علما مع التقدير  -74
االستراتيجيات الفعالة لتسويق السياحة:  "في أنقرة، تركيا، تحت عنوان  2015سبتمبر/أيلول  3

ى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للبلدان األعضاء في منظمة التعاون حلول قائمة عل
 بتوصيات االجتماع الخاصة بالسياسات وهي: ترحب" واإلسالمي

بناء وتعزيز قوة عاملة ماهرة في مجال التسويق السياحي القائم على تكنولوجيا المعلومات  -
 واالتصاالت في الدول األعضاء
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ة والقطاع الخاص في مجال نشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعزيز التعاون بين الحكوم -
 واستخدامها في تسويق السياحة

 وضع استراتيجيات شاملة وفعالة للتسويق الرقمي في الدول األعضاء -

الدول األعضاء التي سجلت في فريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة للمشاركة تطلب من  -75
 4لفريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة المقرر عقده في الفعالة في االجتماع السابع 

تحت عنوان "السياحة المالئمة للمسلمين: فهم جانب العرض والطلب في  2016فبراير/شباط 
 1الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" وكذلك اجتماعه الثامن المقرر انعقاده في 

ئمة للمسلمين: تطوير منتجات وخدمات السياحة تحت عنوان "السياحة المال 2016سبتمبر/أيلول 
الدول  تطلب منالمالئمة للمسلمين وتسويقها في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي". و
 األعضاء التي لم تسجل بعد للتسجيل في فريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة.

عة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء بالعرض المقدم من جمهورية النيجر الستضافة الدورة التاس ترحب -76
بالدول األعضاء المشاركة الفاعلة  وتهيب، 2015ديسمبر/كانون األول،  23-21السياحة من 

 في هذا الحدث.
بتقرير "االجتماع الثالث لمنتدى السياحة للقطاع الخاص لمنظمة التعاون  تحيط علًما -77

في اسطنبول تحت  2015ي، يناير/كانون الثان 30-29اإلسالمي/الكومسيك" الذي انعقد من 
 ."التسويق الدولي للمقاصد السياحية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"عنوان 

بالعرض المقدم من الجمهورية التركية لتنظيم االجتماع الرابع لمنتدى السياحة للقطاع  ترحب -78
في  2016ني، يناير/كانون الثا 15-14اإلسالمي/الكومسيك في  الخاص لمنظمة التعاون

اسطنبول تحت عنوان "تشجيع المنتجات والخدمات الخاصة بالسياحة المالئمة للمسلمين في 
ممثلي قطاع  تشجيعالدول األعضاء  وتطلب منالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" 

 السياحة الخاص لديهم على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث.
ة إيران اإلسالمية الستضافة المؤتمر الخامس للسياحة بالعرض المقدم من جمهوريترحب  -79

من الدول األعضاء المشاركة  تطلب، و2016الصحية لمنظمة التعاون اإلسالمي في مشهد في 
 بفعالية في هذا المحفل.

 من جدول األعمال(  9زيادة إنتاجية القطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي )البند 

 5بانعقاد االجتماع الخامس لفريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة في تحيط علما مع التقدير  -80
تحسين القدرات المؤسسية: تعزيز منظمات المزارعين في أنقرة تحت عنوان "  2015مارس/آذار، 
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بالتوصيات الخاصة بالسياسات التي وترحب "، في البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي
 خرج بها، أال وهي:

 دمات البحث واإلرشاد الخاصة بمنظمات المزارعين بغية زيادة اإلنتاج الزراعيتحسين خ -

تحسين قدرات منظمات المزارعين للوصول إلى المعلومات الخاصة بالسوق الزراعي؛ وكذا  -
 تحسين سبل نشر هذه المعلومات فيما بين أعضاء هذه المنظمات.

بانعقاد االجتماع السادس لفريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة تحيط علًما أيضا مع التقدير  -81
تعزيز سالسل القيمة الزراعية في عنوان "في أنقرة تحت  2015أكتوبر/تشرين األول،  8في 

 بالتوصيات التالية الخاصة بالسياسات؛ ترحبو "الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

ابط الجودة، وتحديد الفرص المتاحة في السوق اعتماد/وضع معايير للجودة، وتنفيذ ضو  -
 لالمتثال لمعايير المنتجات الزراعية

تحسين وسائل النقل، وسبل التخزين للنهوض بتنمية سالسل القيمة بالبلدان األعضاء من خالل  -
 إقامة شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص

فها لرفع القيمة المضافة لتلك دعم الصناعات الخاصة بتجهيز المنتجات الزراعية وتغلي -
 المنتجات

الدول األعضاء التي سجلت نفسها في فريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة على تحث  -82
 3المشاركة بفعالية في االجتماع السابع لفريق العمل المعني بالزراعة المقرر عقده في 

بلدان األعضاء بمنظمة عنوان "خفض الخسائر الغذائية بالمزارع في التحت  2016مارس/آذار، 
 2016أكتوبر/تشرين األول،  13، وكذا في االجتماع الثامن المقرر عقده في التعاون اإلسالمي"

عنوان "خفض الخسائر في مرحلة ما بعد الحصاد بالبلدان األعضاء في منظمة التعاون تحت 
لمعني بالزراعة من الدول األعضاء التي لم تسجل في فريق عمل الكومسيك اتطلب ؛ واإلسالمي"

 بعد أن تقوم بذلك.
ورشة عمل حول بناء القدرات في مجال تحليل سلسلة القيمة " بتنظيم مركز أنقرة لـترحب  -83

في أنقرة، تركيا، بالتعاون مع الغرفة  2014ديسمبر/كانون األول،  3-1في "للصناعات الغذائية
صندوق بيريز غريرو والزراعة، و اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومنظمة األغذية 

 االستئماني التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
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المجهودات التي تبذلها الجمهورية التركية، ومركز أنقرة لتنظيم دورات تدريبية  تالحظ مع التقدير -84
في مختلف الجوانب الفنية والزراعية، وكذا في جوانب األمن الغذائي في الدول األعضاء في 

 ر برنامج بناء القدرات في مجال الزراعة التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي.إطا

بالعرض المقدم من جمهورية كازاخستان الستضافة المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون ترحب  -85
اإلسالمي حول األمن الغذائي وتنمية الزراعة، وكذا الجمعية العامة االفتتاحية للمنظمة اإلسالمية 

بالدول األعضاء المشاركة بفعالية في  تهيب، و2016إبريل/نيسان  28-26في لألمن الغذائي 
 هذا الحدث.

بالدول األعضاء التي لم توقع أو تصادق على النظام األساسي للمنظمة اإلسالمية لألمن  تهيب -86
 الغذائي أن تبادر إلى ذلك.

طاع الخاص والهيئات الق تدعوبأنطاليا، الجمهورية التركية، و 2016بتنظيم معرض تحيط علًما  -87
 العامة بالدول األعضاء إلى المشاركة في تنظيمه.

 من جدول األعمال( 10القضاء على الفقر )البند  

بانعقاد االجتماع الخامس لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر  تحيط علًما مع التقدير -88
لتحسين وضع الفقراء في سياسات تنشيطية في أنقرة تحت عنوان " 2015فبراير/شباط  26في 

 بالتوصيات اآلتية الخاصة بالسياسات؛ ترحب"، والدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

في البلدان األعضاء من خالل تعزيز  ةرفع قدرة المؤسسات التي توفر خدمات التوظيف العام -
قامة بنية تحتية معلوماتية تقدم خدمات للمؤسسات التي جودة الموارد البشرية، وحجمها، وا 

التوظيف العامة، وكذا مشاركة فاعلة مع أصحاب المصالح ذوي الصلة في توصيل التدابير 
 التنشيطية.

تعزيز إشراك رب العمل في إعداد/تنفيذ البرامج التنشيطية من خالل وضع آلية جيدة لضمان  -
لتحديد  المشاركة الفاعلة ألصحاب المصالح ذوي الصلة، وكذا إجراء مسوح عن أرباب العمل

 المهارات/االحتياجات الخاصة بسوق العمل.

 ( OIC/ COMCEC-FC/31-15/D(26)- CCO)مرجع: كود الوثيقة: 

بانعقاد االجتماع السادس لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة كما تحيط علًما مع التقدير  -89
ديم الخدمات تقفي أنقرة تحت عنوان "تحسين  2015سبتمبر/أيلول،  10الفقر الذي انعقد في 

بالتوصيات الخاصة  ترحب"، كما األساسية في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي
 بالسياسات التي خلص إليها االجتماع.
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)تم إدراج التوصيات الخاصة بالسياسات التي خلص إليها االجتماع في وثيقة التوصيات الخاصة 
لجلسة الوزارية الحادية والثالثين وجهات النظر لبالسياسات التي تم إعدادها خصيًصا لجلسة تبادل 

 (8رقم  المرفق في للكومسيك

من الدول األعضاء المشاركة النشطة في االجتماع السابع لفريق العمل المقرر انعقاده في  تطلب -90
"النفاذ لبرامج الحماية االجتماعية للمجموعات ، في أنقرة تحت عنوان 2016فبراير/شباط،  11

، وكذلك في االجتماع الثامن المقرر لبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"الضعيفة في ا
"الهجرة القسرية الدولية في البلدان ، تحت عنوان 2016نوفمبر/تشرين الثاني  3انعقاده في 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: اإلطار الخاص بالسياسات الذي تتبناه البلدان 
 .المضيفة"

 التضامن اإلسالمي للتنمية والبرنامج الخاص لتنمية إفريقياصندوق  ( أ
طلبها من الدول األعضاء التي تعهدت بالمساهمة في صندوق التضامن  تؤكد من جديد -91

اإلسالمي للتنمية أن تفي بالتزاماتها وأن تعطي تعهدات جديدة، على أساس طوعي، حتى يتسنى 
للصندوق تمويل المزيد من المشروعات في الدول األعضاء، وتشيد بالدول األعضاء التي التزمت 

 بتعهداتها.
األعضاء التي لم تعلن عن تعهداتها حتى اآلن أن تعلن عن التزاماتها، وأن تدفع من الدول  تطلب -92

هذه التعهدات، وفقا لقدراتها االقتصادية والمالية، وذلك من أجل تمكين الصندوق من تنفيذ برامجه 
 في الدول األعضاء.

الموارد من من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية أن يكثف جهوده للدعوة، وتعبئة  تطلب أيضا -93
 مختلف المصادر بما فيها القطاع الخاص في الدول األعضاء.

بالجهود التي يبذلها البنك اإلسالمي للتنمية من أجل تعبئة الموارد من مؤسسات تمويلية  ترحب -94
 مختلفة بهدف تنفيذ البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا.

 خطة عمل القطن الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي ( ب
ذ تعرب  -95 الدورة عن تقديرها باالهتمام اإليجابي الذي يوليه البنك اإلسالمي للتنمية لخطة عمل وا 

من البنك اإلسالمي للتنمية االنتهاء من دراسة  تطلب القطن الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي،
مشروعا من المشروعات المعنية بالقطن في  14تمويل مشروع بناء القدرات الذي يجمع بين 

د، والذي ُقدم إلى البنك اإلسالمي للتنمية بما يتماشى مع القرار ذي الصلة الصادر مشروع واح
 عن الدورة الثالثين للكومسيك. 
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بالجهود التي يبذلها مركز أنقرة في تنظيم دورات تدريبية على العديد من الجوانب  تحيط علًما -96
المتعلقة بالقطن في الدول األعضاء، وذلك في إطار برنامج تدريب القطن الخاص بمنظمة 
التعاون اإلسالمي، وتحث مراكز التميز المعنية بأبحاث القطن على تعزيز تعاونها مع مركز أنقرة 

 ذ تلك الدورات التدريبية.من أجل تنفي
 البرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ( ج

للجهود المتواصلة التي يبذلها مركز أنقرة نحو بدء وتنفيذ مختلف برامج متعددة  تعرب عن تقديرها -97
االهتمام للدول األعضاء بغية لبناء القدرات ودورات تدريبية في مختلف الميادين والمجاالت ذات 

بمركز أنقرة تعبئة موارد مالية  تهيبتحسين قدرات الموارد البشرية وجودتها في هذه البلدان، و
 أكبر من أجل البرنامج.

من مركز أنقرة وبنك التنمية اإلسالمي مواصلة تطوير وتنفيذ مشروعات ومبادرات جديدة  تطلب -98
لتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون ضمن إطار البرامج الفرعية الخاصة با

الدول األعضاء لدعم والمشاركة في برامج بناء القدرات المختلفة التي ينفذها  تدعواإلسالمي، و
مركز أنقرة ضمن إطار البرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة 

 الوطنية في هذا البرنامج المهم.دور نقاط االتصال التعاون اإلسالمي من خالل تفعيل 

 من جدول األعمال( 11تعميق التعاون المالي )البند 

بانعقاد االجتماع الرابع لفريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي في  تحيط علًما مع التقدير -99
طاع المصرفي تطوير اآلليات الرقابية في الق، في أنقرة تحت عنوان "2015مارس/آذار،  19

بالتوصيات فريق العمل التالية  ترحب"، وداخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 الخاصة بالسياسات، وهي؛

تقتضي الحاجة وضع استراتيجية لجمع بيانات المخاطر االئتمانية للبلدان األعضاء في منظمة  -
االقتصادي؛ كما ينبغي رفع قدرات ضطراب التعاون اإلسالمي لخفض المخاطر أثناء فترات اال
 تقييم المخاطر تماشًيا مع أفضل الممارسات الدولية

تقتضي الحاجة وضع نظام فاعل لتأمين الودائع المصرفية للقطاع الخاص بغية تحقيق درجة  -
 أكبر من االستقرار واالدماج المالي

لالستفادة  اإلسالميةمعامالت المصرفية تقتضي الحاجة وضع إطار تنظيمي ورقابي، خصوًصا لل -
 مما هو متاح أمام النظام المصرفي اإلسالمي من امكانات هائلة للنمو.

 ( OIC/COMCEC/31-15/D(48))مرجع: كود الوثيقة:  

بانعقاد االجتماع الخامس لفريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون كما تحيط علًما مع التقدير  -100
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نظم الدفع بالتجزئة في الدول أنقرة تحت عنوان " في 2015أكتوبر/تشرين األول،  15المالي في 
بالتوصيات فريق العمل التالية الخاصة  ترحب"، واألعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

 بالسياسات، وهي؛
زيادة الوعي بمزايا النظم الحديثة للدفع بالتجزئة من خالل توفير توعية حول الضوابط المالية  -

 والحصافة، وكذا زيادة الشفافية لحماية حقوق المستهلك، األساسية
 اكتشاف طرق لخفض تكاليف المدفوعات بالتجزئة، وكذا البحث عن أساليب للتشغيل المتبادل، -
لجمع البيانات واإلبالغ عن نظم الدفع في منظمة التعاون تأسيس/ الحفاظ على إطار  -

 اإلسالمي.
 (OIC/COMCEC/31-15/D(49))مرجع: كود الوثيقة: 

من الدول األعضاء المشاركة النشطة في االجتماع السادس لفريق العمل المعني  تطلب -101
"البنيان المالي تحت عنوان  2016مارس/آذار،  17بالتعاون المالي المقرر انعقاده في 

اإلسالمي الوطني والعالمي: مشكالت وحلول ممكنة للدول األعضاء في منظمة التعاون 
أكتوبر/تشرين  13المشاركة النشطة في االجتماع السابع المقرر انعقاده في  ، وكذلكاإلسالمي"

تأسيس قدرات المؤسسات المالية اإلسالمية وتحسينها في البلدان تحت عنوان " 2016األول 
 ".األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 
 منتدى بورصات البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي ( أ

بالتقرير الصادر عن االجتماع التاسع لمنتدى بورصات البلدان األعضاء بمنظمة  تأخذ علماً  -102
 ، في اسطنبول.2015نوفمبر/تشرين الثاني  19التعاون اإلسالمي، الذي انعقد في 

بالعرض المقدم من بورصة اسطنبول، بوصفها أمانة المنتدى، الستضافة االجتماع  ترحب -103
من جميع الدول األعضاء المشاركة الفعالة في  تطلبفي اسطنبول، و 2016العاشر للمنتدى عام 

 هذا االجتماع.
مؤشر ستنادرد من الدول األعضاء والبنك اإلسالمي للتنمية تقديم الدعم لترويج كل من طلب ت -104
 .ند بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك، والمؤشرات الفرعيةآ
بالتقرير حول "مبادرة سوق الذهب للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" التي  ترحب -105

منه إجراء المزيد من الدراسة، من خالل  وتطلبمنتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي، أعدها 
دن الثمينة التابعة لها، بغية اإلسراع من وتيرة عملية الدمج بين مجموعة العمل المعنية بالمعا

بورصة للذهب بين البلدان األعضاء في  إنشاءالبورصات والتوفيق بين األطر التنظيمية، بغية 
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 منظمة التعاون اإلسالمي، ورفع تقرير في هذا الصدد إلى الدورة الثانية والثالثين للكومسيك. 

 التنظيمية ألسواق رأس المال الجهات التعاون بينب( 
بالتقرير الصادر عن االجتماع الرابع لمنتدى الكومسيك المعني بالجهات التنظيمية  تحيط علًما -106

 ، في اسطنبول.2015نوفمبر/تشرين الثاني  19ألسواق رأس المال، المنعقد في 

ألسواق رأس بالجهود التي بذلتها مجموعات العمل المعنية بمنتدى الجهات التنظيمية ترحب  -107
المال بشأن تحديات األسواق اإلسالمية لرأس المال، وقاعدة البيانات، والثقافة المالية، فضاًل عن 

الدول األعضاء إلى دعم جهود المنتدى من خالل المشاركة في تدعو بناء القدرات، كما 
 االجتماعات، والمساهمة في إنجاز المهام الموكلة إلى مجموعات العمل.

هيئة أسواق رأس المال بالجمهورية التركية، بوصفها أمانة المنتدى، الستضافة بعرض ترحب  -108
تطلب بإسطنبول، و 2016االجتماع الخامس لمنتدى الكومسيك التنظيمي ألسواق رأس المال في 

 من جميع الدول األعضاء المشاركة الفعالة في هذا االجتماع.

بالتقرير حول "مبادرة بورصة األوراق المالية العقارية" التي أعدها منتدى الكومسيك  ترحب -109
منه مواصلة دراسة الموضوع لتحقيق الهدف  وتطلبالمعني بالجهات التنظيمية ألسواق رأس المال، 

في  النهائي المتمثل في إنشاء بورصة لتداول العقارات / األوراق المالية العقارية للبلدان األعضاء
 ورفع تقرير في هذا الصدد إلى الدورة الثانية والثالثين للكومسيك.  منظمة التعاون اإلسالمي،

 ج( التعاون بين البنوك المركزية والهيئات النقدية
من جمهورية سورينام تجديد الموعد المحدد الستضافة االجتماع الخامس عشر للبنوك  تطلب -110

المركزية والهيئات النقدية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لينعقد في يناير/كانون 
 الدول األعضاء المشاركة بفعالية في هذا االجتماع. تحثكما  ،2016الثاني 

تطلب وبناء القدرات التي ينظمها مركز أنقرة في مجال البنوك المركزية، وببرامج التدريب ترحب  -111
 من مركز أنقرة االستمرار في تنظيم هذه األنشطة للمؤسسات التابعة للبلدان األعضاء.

والتحديات التنموية التي تواجه  2015خطة التنمية لما بعد عام "جلسات تبادل وجهات النظر بشأن 
 من جدول األعمال( 12)البند  تحسين تقديم الخدمات األساسية"األمة اإلسالمية: 

بالدراسة المشتركة حول "أهم  ترحببالقرار ذي الصلة للكومسيك في دورتها الثالثين، إذ تذكر  -112
مقومات النجاح في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: الوضع الراهن واآلفاق المستقبلية لمنظمة 

ها وقدمها كل من البنك اإلسالمي للتنمية ومكتب تنسيق الكومسيك، التعاون اإلسالمي" التي أعد
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البلدان األعضاء والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة إلى استخدام  وتدعو
 نتائج هذه الدراسة.

بالتوصيات الخاصة بالسياسات الصادرة عن اجتماع فريق عمل الكومسيك المعني  ترحب -113
والتحديات التنموية التي تواجه  2015الفقر حول "خطة التنمية لما بعد عام  بالتخفيف من حدة

سبتمبر/أيلول  11-10األمة اإلسالمية: تحسين تقديم الخدمات األساسية" الذي تم تنظيمه في 
 في أنقرة، بتركيا. 2015

 (8المرفق رقم مرجع: وثيقة التوصيات الخاصة بالسياسات )

مة التعاون اإلسالمي، كل وفق مجال تخصصها، لتقديم الدعم المؤسسات التابعة لمنظ تحث -114
 الكامل للدول األعضاء بغية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

بالجهود المستمرة تحت مظلة فرق عمل الكومسيك وآلية تمويل  تحيط علًما مع التقدير -115
من مكتب تنسيق الكومسيك أن يأخذ في االعتبار أهداف التنمية  وتطلبمشروعات الكومسيك، 

 وتحثالمستدامة التي تم اعتمادها مؤخًرا والبنود الفرعية لها لدراستها في إطار أنشطة فرق العمل، 
الدول األعضاء على تطوير مشروعات يتم تنفيذها تحت مظلة آلية تمويل مشروعات الكومسيك من 

 أهداف التنمية المستدامة. أجل المساعدة في تنفيذ

مركز أنقرة تحديد الفجوات في البيانات وقيود التصنيف في الدول األعضاء في  تطلب من -116
منظمة التعاون اإلسالمي، فيما يتعلق بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ودعم مكاتب اإلحصاء 

مركز أنقرة  تطلب من الوطنية والمؤسسات العامة ذات الصلة في جهودها لتطوير القدرات. كما
متابعة دمج منظمة التعاون اإلسالمي، باعتبارها إحدى وحدات التحليل في النظام اإلحصائي لألمم 
المتحدة، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى االجتماع الثاني والثالثين للجنة المتابعة والدورة الثانية والثالثين 

 للكومسيك.
طموح ألهداف التنمية المستدامة، وضرورة تحديد أولويات جدول األعمال ال تأخذ بعين االعتبار  -117

مركز أنقرة، بالتعاون مع مكتب تنسيق  وتطلب مناألهداف السبعة عشر على المستوى الوطني؛ 
الكومسيك، تحديد المجاالت ذات األولوية المعنية بأهداف التنمية المستدامة في الدول األعضاء؛ 

لميدانية لعقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة، وعمل تقييم وذلك من خالل المسوح، والزيارات ا
الحتياجات القدرات في هذه المجاالت ذات األولوية للدول األعضاء، ورفع تقرير بشأنه إلى 

 االجتماع الثاني والثالثين للجنة المتابعة والدورة الثانية والثالثين للكومسيك.
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 موضوع جلسة تبادل وجهات النظر للدورة المقبلة

وضع استراتيجيات تمويل إسالمية في الدول األعضاء في منظمة التعاون أن يكون " تقرر -118
من تطلب " موضوًعا لجلسة تبادل وجهات النظر في الدورة الثانية والثالثين للكومسيك، واإلسالمي

فريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي، بالتعاون مع المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون 
التوصل إلى توصيات ملموسة خاصة بالسياسات حول هذا الموضوع، ذات الصلة اإلسالمي 

خطار دورة الكومسيك  بنتائجها.الثانية والثالثين  وا 

 من جدول األعمال( 13مسيك )البند تاريخ انعقاد الدورة الثانية والثالثين للكو 

في  2016مايو/أيار  18-17أن ينعقد االجتماع الثاني والثالثين للجنة المتابعة في رر ـتق -119
في اسطنبول،  2016نوفمبر/تشرين الثاني  24-21أنقرة، والدورة الثانية والثالثين للكومسيك 

 بتركيا.
--------------- 

---------- 


