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 مقدمة
 

 التعاون مجاالت بشأن الراهن، الوضع استعراضو  مرجعية، معلومات تقديم هو الوثيقة هذه من الغرض
 24-21 في ستنعقد التي للكومسيك، والثالثين الثانية الدورة على لعرضها ومشروعاتها، وبرامجها للكومسيك

 التركية. بالجمهورية اسطنبول، في 2116 الثاني نوفمبر/تشرين
 

 األعمال، جدول مشروع على المدرجة ودالبن بشأن إجراءات، من يلزم وما مرجعية، معلومات الوثيقة تقدم
 يتم فلم الشرح، عن غنية األخرى األعمال جدول بنود ألن ونظًرا عشر. الثالث البند إلى الثاني البند من وذلك

 الوثيقة. هذه في تضمينها
 

 الكومسيك موقع على األعمال جدول بنود من بند كل مع ستوزَّع التي والدراسات التقارير وضع سيتم
 (.www.comcec.org) كتروني:اإلل
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 المفصل األعمال جدول مشروع بنود   
 الثاني البند

 وتنفيذها الكومسيك استراتيجية حول تقرير
 
 

 وتنفيذها الكومسيك استراتيجية -
 

 القمة لمؤتمر الرابعة نائيةاالستث الدورة اعتمدتها التي الكومسيك استراتيجية تفعيل تم ،2113 عام في
  السعودية. العربية بالمملكة المكرمة، مكة في 2112 أغسطس/آب 15-14 في انعقدت التي اإلسالمي،

 

 للدول والمباشرة الفاعلة المشاركة أداتيها بفضل تكفلو  جيدا، تحديدا محددة تنفيذ آلية االستراتيجية تتضمن
 التعاون مجاالت في عام، كل مرتين العمل لفرق اجتماعات ءاألعضا الدول من الخبراء ويعقد األعضاء.

 فرق اجتماعات توفر كما الممارسات. وأفضل الخبرات وتبادل ونشرها، المعارف تقديم بهدف الصلة، ذات
 التصدي أجل من األعضاء، الدول بين فيما السياسات وتقريب المشترك، التفاهم لتهيئة متينة أرضية العمل

 التنمية. مجال في مشتركة مشكالت من تواجهه لما
 

 من األعضاء الدول يمكِّن فإنه االستراتيجية، في الواردة الثانية األداة وهو الكومسيك، مشروعات تمويل أما
 تقديم أجل من اإلسالمي، التعاون لمنظمة التابعة المعنية المؤسسات وكذا العمل، فرق في المشاركة

 الكومسيك. تنسيق مكتب عبر المقدَّمة المنح خالل من لتمويلها المشروعات
 

 المالي(، بالتعاون المعني العمل لفريق اجتماعات )سبعة اآلن إلى اجتماعات ثمانية العمل فرق عقدت
 من فريق كل تفاصيل وترد التعاون. مجاالت من مجال كل في المهمة والموضوعات القضايا حول وتشاورت

 مشروعات تسعة تأهَّلت ،2116 عام فيو  األعمال. جدول بنود من الصلة ذي البند تحت العمل فرق
 ومن الكومسيك، مشروعات تمويل آلية إطار في الكومسيك، تنسيق مكتب من مقدَّمة منحة على للحصول
 في الرابعة الدعوة الكومسيك تنسيق مكتب وأطلق العام. هذا نهاية في التمويل إجراءات تكتمل أن المتوقع
 الكومسيك. مشروعات بتمويل الصلة ذات الوثائق الكومسيك موقع على يرد .2116 لسبتمبر/أيلو  من األول

(www.comcec.org.) 
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 الكومسيك. تنسيق ومكتب األعضاء الدول بين والتواصل التنسيق فعالية لالستراتيجية الناجح التنفيذ يتطلب
 من مجال كل عن المسؤولة االتصال نقاط وكذا بالكومسيك، الوطنية التصالا نقاط تقوم المقام، هذا وفي

 وفعالية سالسة تضمن التي والوسائل السبل لمناقشة سنويا باالجتماع عضو، بلد كل في التعاون مجاالت
 عمل بفرق الخاصة االتصال لنقاط الرابع السنوي االجتماع انعقد الصدد، هذا وفي  االستراتيجية. تنفيذ

 التركية. بالجمهورية أنقرة، في 2116 يونيو/حزيران 2-1 في لكومسيك،ا
 

 أهمية له االقتصادي المجال في جهود من اإلسالمي التعاون منظمة مؤسسات تبذله ما فإن ذلك، إلى إضافةً 
 متقو  الصلة، ذي الكومسيك قرار مع وتماشيا المقام، هذا فيو  الكومسيك. استراتيجية أهداف تحقيق في خاصة

 والنتائج الكومسيك استراتيجية ألهداف وفقا أنشطتها، بتنظيم اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات
  المتوقعة.

 

 حيث الكومسيك، تنسيق مكتب من المقدَّم العمل سير بتقرير والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك، رحبت
 بما ،المذكورة ةدور ال في الكومسيك، رحبت الصدد، هذا يفو  االستراتيجية. تنفيذ في تقدم من تحقق ما أبرز
لة المشروعات تنفيذ في تقدم من ُأحرز  بالجهود وأشادت الكومسيك؛ مشروعات تمويل آلية إطار في المموَّ
 رحبت كما اختصاصها. مجال في األعضاء الدول بين السياسات تقريب نحو العمل فرق تبذلها التي

 اجتماعاتها من العمل فرق بها خرجت التي بالسياسات، المعنية بالتوصيات ،الدورة هذه في الكومسيك،
 2115 عام في نظمتها التي باألنشطة دورتها، في ،كذلك الكومسيك ورحبت .2115 عام في المنعقدة

 التجارة، لتنمية اإلسالمي والمركز أنقرة، )مركز اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة الصلة ذات المؤسسات
 لمالكي اإلسالمي واالتحاد والزراعة، والصناعة للتجارة اإلسالمية والغرفة للتنمية، اإلسالمي البنك موعةومج

  الكومسيك. استراتيجية مع يتماشى بما وذلك اإلسالمية(، للدول والمقاييس المواصفات ومعهد البواخر،
 

 أنقرة، في ،2116 مايو/أيار 18-17 في انعقد الذي والثالثين الثاني اجتماعها في المتابعة، لجنة رحبت
 للقرارات ووفقا التعاون مجاالت في وذلك الكومسيك، عمل فرق الجتماعات السابعة للجولة الناجح باالنعقاد

 العمل فرق بجهود اللجنة أشادت كما والثالثين. الحادية دورتها في الكومسيك عن الصادرة ،الصلة ذات
 بالسياسات، المعنية بالتوصيات ورحبت اختصاصها؛ مجاالت في ألعضاءا الدول بين فيما السياسات لتقريب

 كذلك اللجنة ودعت .2116 ومارس/آذار فبراير/شباط في المنعقدة اجتماعاتها في العمل فرق طرحتها التي
 ذات المؤسسات وحثت بالسياسات، الخاصة التوصيات لتنفيذ جهود من يمكنها ما لبذل األعضاء الدول جميع
  الشأن. هذا في األعضاء الدول دعم على اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة الصلة

 

  ] (…)OIC/COMCEC/32-16/D تقرير الكومسيك السنوي لسير العمل: رقم الوثيقة: [

8 
 

 يتعلق ما حول دورتها، في الكومسيك، بإطالع الكومسيك تنسيق مكتب سيقوم  المطلوبة: اإلجراءات
 تنسيق مكتب من المقدَّم التقرير في دورتها، في الكومسيك، ستنظرو  فيذها.وتن الكومسيك باستراتيجية
 إجراءات. من يلزم ما التخاذ الكومسيك،

 
  الكومسيك عن المنبثقة المتابعة للجنة والثالثين الثاني االجتماع تقرير -

 ،2116 مايو/أيار 18و 17 يومي في الكومسيك عن المنبثقة المتابعة للجنة والثالثون الثاني االجتماع انعقد
 أعمال جدول على المدرجة والمشروعات البرامج تنفيذ اللجنة واستعرضت التركية. بالجمهورية أنقرة، في

 والثالثين. الثانية دورتها في الكومسيك، على لعرضها التوصيات وأعدت الكومسيك،
 

 الثانية دورتها في علما، سيكالكوم بإحاطة للكومسيك المتابعة لجنة مقرر سيقوم  المطلوبة: اإلجراءات
 والثالثين. الثاني اجتماعها في المتابعة لجنة بها خرجت التي بالتوصيات والثالثين،

 
 

 الثالث البند
  اإلسالمي التعاون لمنظمة العشري العمل برنامج

 
 اونالتع منظمة )وثيقة 2125-2116 للفترة اإلسالمي التعاون لمنظمة العشري العمل برنامج اعتماد تم

 أبريل/نيسان 15-14 في انعقدت التي عشر، الثالثة اإلسالمية القمة في العمل( برنامج  :2125-اإلسالمي
 ستواصل السابق، العمل ببرنامج يتعلق فيما الحال هو وكما التركية. بالجمهورية اسطنبول، في ،2116
 التعاون منظمة وثيقة تنفيذ اضالستعر  منتظمة تقارير تقديم اإلسالمي التعاون لمنظمة العامة األمانة

 العمل. برنامج ؛2125-اإلسالمي
 

 للقسم بفاعلية الكومسيك متابعة أهمية على والثالثين، والحادية الثالثين دورتيها في الكومسيك شددت
  العشري. العمل برنامج في الوارد والتجاري االقتصادي
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-اإلسالمي التعاون منظمة وثيقة باعتماد اللجنة بترح حيث المتابعة، للجنة والثالثين الثاني االجتماع في
 والتجاري االقتصادي للقسم بفاعلية الكومسيك متابعة أهمية على أيضا شددت فإنها العمل، برنامج :2025
  العشري. العمل برنامج في الوارد

 

 في الكومسيك، حاطةبإ اإلسالمي التعاون لمنظمة العامة األمانة تقوم أن المتوقع من  المطلوبة: اإلجراءات
 ستقومو  العمل. برنامج :2025-اإلسالمي التعاون منظمة وثيقة تنفيذ حول األخيرة بالتطورات علما دورتها،

 إجراءات. من يلزم ما التخاذ العامة، األمانة تقرير في بالنظر دورتها، في الكومسيك،
 

 
 الرابع البند

 

   خاصة إشارة مع العالمية االقتصادية المستجدات
 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان إلى

 
 

  اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان حول السنوي االقتصادي التقرير  -
 

 حول سنويا تقريرا أنقرة مركز يعد عشر، الثانية دورتها في الكومسيك عن الصادر الصلة، ذي القرار ضوء في
 التعاون منظمة في األعضاء البلدان على آثار من تستتبعه وما يرة،األخ العالمية االقتصادية التطورات
 السنوية. دوراتها في الكومسيك إلى ويقدمه ؛اإلسالمي

 

 على والمالية، االقتصادية التطورات المركز يلخص أنقرة، مركز يعدها التي السنوية االقتصادية التقارير في
 األعضاء. للبلدان بالسياسات المعنية ياتالتوص بعض ويقدم واإلقليمي، العالمي الصعيدين

 

 ستقومو  العالمية. االقتصادية التطورات عن تقريرا أنقرة مركز يقدم أن المتوقع من  المطلوبة: اإلجراءات
 األخيرة. االقتصادية بالتطورات تتعلق تجارب من اكتسبته ما بتبادل األعضاء البلدان

 

 



10 
 

 الخامس البند
 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينية التجارة

 
 السابع االجتماع انعقد والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك عن الصادر الصلة، ذي القرار مع تماشيا
 وكان التركية، بالجمهورية أنقرة في ،2116 فبراير/شباط 25 في بالتجارة، المعني الكومسيك عمل لفريق

 العمل فريق وقام الدولية." للمعايير اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول امتثال "تعزيز موضوعه
 المعنية التوصيات من مجموعة واستخالص االجتماع، لهذا خصيصا ُأعدَّت التي الدراسة في بالنظر

  بالسياسات.
 

 في ،2116 ألولا أكتوبر/تشرين 6 في بالتجارة المعني الكومسيك عمل لفريق الثامن االجتماع نعقدا كما
 التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما الحدودية الوكاالت بين التعاون "تحسين موضوعه ناوك أنقرة،

، وحققوه من إنجازات، وواجهوه خبراتوتبادل ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من  .التجارة" لتيسير اإلسالمي
ية في بلدانهم. كما نظر فريق العمل المعني بالتجارة في من تحديات في مجال التعاون بين الوكاالت الحدود

 التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما الحدودية الوكاالت بين التعاون تحسين الدراسة المعنونة "
 المستقبلية لآلفاق الكومسيك تقرير وفي االجتماع، لهذا خصيصا ُأعدت التي "،التجارة لتيسير اإلسالمي

 . وخلص فريق العمل بمجموعة من التوصيات المعنية بالسياسات.2116 لعام للتجارة
 

 www.comcec.orgترد جميع المنشورات والعروض على الموقع اإللكتروني للكومسيك )
  (ebook.comcec.orgو

 

 ] D(…)-OIC/COMCEC/32/16 الوثيقة رقم التجارة: عن الكومسيك تنسيق مكتب من مقدَّمة نبذة [
 

 االجتماعين نتائج على دورتها، في الكومسيك، بإطالع الكومسيك تنسيق مكتب سيقوم  المطلوبة: اإلجراءات
 بالسياسات، المعنية التوصيات في بالنظر الكومسيك ستقومو  بالتجارة. المعني العمل لفريق والثامن السابع

 إجراءات. من يلزم ما التخاذ ة،بالتجار  المعني العمل فريق عن الصادرة
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 للنقاش: مطروحة أسئلة
 

 اعتماد في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان تواجهها التي الرئيسية التحديات ما (أ 
  وتنفيذها؟ الدولية المعايير

 ةالبني جودة مستوى لتحسين اتخاذها يمكن التي األجل والطويلة والمتوسطة القصيرة التدابير ما (ب 
 األعضاء؟ البلدان في األساسية

 الحدودية الوكاالت بين القائمة التعاون أنشطة فعالية مستوى لتحسين اتخاذها يمكن التي التدابير ما (ج 
  اإلسالمي؟ التعاون منظمة في األعضاء البلدان في

 

 الدول بين فيما التعاون تعزيز بغية الكومسيك، أعمال جدول على مهمة ومشروعات برامج عدة أيًضا يرد
 نظام المستمرة: واألنشطة البرامج بعض يلي وفيما التجارة. مجال في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

 اإلسالمية، التجارية والمعارض اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات
 بها يضطلع التي التجارة وأنشطة التجارة، تمويل وأنشطة العالمية، التجارة بمنظمة المرتبطة الفنية والمساعدة

 اإلسالمية. للدول والمقاييس المواصفات معهد
 
 

  اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما التجارية األفضليات نظام -
 

 الرئيسي شروعالم هو اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما التجارية األفضليات نظام
 وبروتوكول اإلطار، اتفاقية وهي: أال اتفاقيات، ثالث على النظام ويقوم البينية. التجارة لتعزيز للكومسيك

 جميع حصلت ،2111 أغسطس/آب فيو  المنشأ. قواعد واتفاقية )بريتاس(، التفضيلية التعريفة خطة
  للنظام. القانوني األساس اكتمل ثم، نوم أعضاء؛ دول 11 عن يقل ال ما تصديق على الثالثة االتفاقيات

 

 نظام اتفاقيات على صدقت التي المشاركة الدول كل بدعوة والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك، قامت
 الخاصة االمتيازات قوائم وقدمت اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات

خطار تقديمها، سبق التي االمتيازات قوائم تحديث تتضمن التي الالزمة ءاتاإلجرا من لالنتهاء بها،  األمانة وا 
 المنشأ قواعد لتنفيذ اتخاذها يجب التي الصلة، ذات الداخلية التدابير بشأن التجارية المفاوضات للجنة العامة
 مارس/آذار 1 في إلسالمي،ا التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات نظام التفاقية
 التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات نظام التفاقية الكامل للتنفيذ وذلك ،2116

 المشاركة. عشرة االثنتي الدول وفود ورؤساء التجارة لوزراء التشاوري باالجتماع كذلك الدورة رحبت اإلسالمي.

12 
 

 الحادية الدورة هامش على التركية بالجمهورية االقتصاد وزير أطلقها التي ةللدعو  استجابة االجتماع ُعقد وقد
 لنظام الكامل التنفيذ لبدء المقرر النهائي الموعد حول مشترك تفاهم إلى توصلت التي للكومسيك، والثالثين

 .2116 آذار مارس/ 1 بحلول اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات
 

 لمجلس العامة األمانة بدعوة والثالثين، الثاني اجتماعها في الكومسيك، عن المبثقة المتابعة لجنة قامت
 إلى المحدَّثة امتيازها قوائم إلرسال المغرب، ودعوة الستة، أعضائه عن نيابةً  العربية، الخليج لدول تعاونال

 نظام اتفاقيات توفره ما استثمار بهدف مناسب، وقت أقرب في التجارية المفاوضات للجنة العامة األمانة
 في المبكر للدخول فرص من اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما التجارية األفضليات

 السوق.
 

 وماليزيا، تركيا،  المحدَّثة: امتيازها قوائم ،2116 أغسطس/آب في التالية، األعضاء البلدان أرسلت وقد
 اإلسالمية. إيران وجمهورية واألردن، وباكستان، وبنجالديش،

 

 التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما التجارية األفضليات بنظام يتعلق فيما أخرى، جهة من
 رفع أجل من بالبرنامج، التعريف فعاليات - 2116 في - التجارة لتنمية اإلسالمي المركز نظَّم اإلسالمي،

 التجارية األفضليات برنامج لفوائد األعضاء الدول في الخاص والقطاع الحكومة يمسؤول بين الوعي مستوى
 اإلسالمي؛ التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما

 اإلسالمي( التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما التجارية األفضليات )نظام حول تدريبية ندوة -
-28 في وُتعقد للتنمية، اإلسالمي البنك مع بالتعاون تنظَّم ألفريقية،ا البلدان لصالح به، الملحق والبروتوكول

 المغرب؛ - البيضاء الدار في ،2116 مارس/آذار 31
 

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما التجارية األفضليات "نظام حول تدريبية ندوة -
 - عمان في ،2116 أبريل/نيسان 5-4 في ُتعَقد ،واألردن" فلسطين، دولة لصالح به، الملحق والبروتوكول

 األردن.

 للجنة العامة األمانة في شريكا طرفا باعتباره الكومسيك، تنسيق مكتب سيقوم  :المطلوبة اإلجراءات
 بين فيما التجارية األفضليات نظام تفعيل في تقدم من ُأحرز بما علما الدورة بإحاطة التجارية، المفاوضات

 األخيرة، التطورات في بالنظر دورتها، في الكومسيك، ستقومو  اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول
 الضرورة. عند المناسبة، اإلجراءات واتخاذ
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 األخيرة، التطورات في بالنظر دورتها، في الكومسيك، ستقومو  اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول
 الضرورة. عند المناسبة، اإلجراءات واتخاذ

 



13 
 

 للنقاش: مطروحة أسئلة
 على التوقيع/التصديق بشأن للكومسيك، األخيرة الدورة انعقاد منذ بلدك في تطورات ةأي استجدت هل (أ 

 تقديم أو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما التجارية ياتاألفضل نظام اتفاقيات
  النظام؟ لتنفيذ إدارية تدابير اتخاذ أو المحدَّثة، االمتياز قوائم

 التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات نظاما بلدك وعي مستوى ما (ب 
  بالنظام؟ التعريف لياتافع من مزيد ةإلقام حاجة ثمة أن ترى هل اإلسالمي؟

 فيما التجارية األفضليات لنظام الناجح التنفيذ بوتيرة لإلسراع اتخاذها يمكن التي اإلضافية التدابير ما (ج 
  اإلسالمي؟ التعاون منظمة في األعضاء الدول بين

 

 اإلسالمية التجارية المعارض -
 األعضاء البلدان أحد في سنتين، كل مرة اإلسالمية جاريةالت المعارض التجارة لتنمية اإلسالمي المركز يقيم
 التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينية التجارة تشجيع بغية اإلسالمي، التعاون منظمة في

 هذا. يومنا إلى إسالميا تجاريا معرًضا عشر خمسة التجارة لتنمية اإلسالمي المركز نظم وقد اإلسالمي.
 في الشريفين، الحرمين خادم رعاية تحت إسالمي، تجاري معرض آخر السعودية العربية ملكةالم واستضافت

 المركز ينظم اإلسالمية، التجارية المعارض إلى باإلضافةو  الرياض. في ،2116 مايو/أيار 22-26
  األعضاء. الدول في قطاع بكل خاصة معارض التجارة لتنمية اإلسالمي

 

 حول عشر، الثمانية دورتها في الكومسيك عن الصادر الصلة، ذا القرار متابعةال لجنة تستذكر إذ وكذلك،
 الثاني اجتماعها في - علما أحيطت اللجنة فإن اإلسالمية، بالدول التجارية للمعارض التنظيمية القواعد

 يقدم أن تجارةال لتنمية اإلسالمي المركز من وطلبت المذكورة،  التنظيمية القواعد مراجعة بمقترح - والثالثين
 المركز من أيضا اللجنة طلبتو  والثالثين. الثانية دورتها انعقاد خالل فيه تنظر كي الكومسيك، إلى المقترح

 والثالثين الثانية الدورة انعقاد قبل األعضاء، الدول على تفسيرية مذكرة يوزع أن التجارة لتنمية اإلسالمي
 الموضوع. هذاب المتعلقة المرجعية المعلومات على عاالطال من األعضاء الدول تتمكن كي للكومسيك،

 

 دورتها، في الكومسيك، إلى تقريرا التجارة لتنمية اإلسالمي المركز يرفع أن المتوقع من  المطلوبة: اإلجراءات
 التنظيمية القواعد مراجعة بمقترح علما يحيطها وأن ،اإلسالمية التجارية المعارض حول األخيرة التطورات عن
 إجراءات. من يلزم ما التخاذ المذكور، المقترح في بالنظر دورتها، في الكومسيك، ستقومو  إليها. شارالم

 

 للنقاش: مطروحة ]أسئلة
  التجارية؟ المعارض أداء تحسين يمكن كيف اإلسالمية؟ التجارية المعارض أداء تقّيم كيف  أ(

14 
 

 العالمية التجارة بمنظمة المتصلة الفنية المساعدة -
 

 الدولي النظام من االستفادة أجل من العالمية، التجارة لمنظمة االنضمام على أعضاءها الكومسيك تشجع
 والمركز للتنمية، اإلسالمي البنك مجموعة تنظم الغرض، لهذا والعدل. اإلنصاف من أساس على للتجارة،

 التجارة بمنظمة المتعلقة ضاياالق بشأن العمل، وحلقات والندوات التدريبية الدورات التجارة، لتنمية اإلسالمي
  اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء للدول النفع يحقق بما العالمية،

 

 التجارة، لتنمية اإلسالمي والمركز للتنمية اإلسالمي بالبنك والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك، أهابت
 العالمية، التجارة بمنظمة المتعلقة ضاياالق حول األعضاء، للدول الفنية المساعدة تقديم في لالستمرار
 منظمة مع التجارية المفاوضات ألهمية األعضاء الدول وعي مستوى رفع إلى الرامية الجهود بذل ومواصلة
 حشد األعضاء الدول من الكومسيك وطلبت الدول؛ تلك اقتصادات على أثر من لها وما العالمية، التجارة
 التعاون منظمة في األعضاء للدول والمؤسسية البشرية القدرات تعزيز أجل من بينها، فيما والتنسيق الجهود

 اإلنصاف من أساس على األطراف، المتعدد التجاري النظام في الشامل دمجها عملية تيسير بغية اإلسالمي،
  والعدل.

 

 تقريرا التجارة، نميةلت اإلسالمي والمركز للتنمية، اإلسالمي البنك يرفع أن المتوقع من  المطلوبة: اإلجراءات
  والثالثين. الثانية دورتها في الكومسيك إلى ،المجال هذا في أنشطتهما عن
 

 للنقاش: مطروحة أسئلة
 

 إليها؟ االنضمام أو العالمية، التجارة منظمة شروط تنفيذ في بلدك يواجهها التي التحديات ما  (أ 
 العالمية؟ التجارة بمنظمة علقةالمت الفنية المساعدة من بلدك متطلبات ما اإلطار، هذا في

 من يكفي ما يقدمان التجارة، لتنمية اإلسالمي والمركز للتنمية، اإلسالمي البنك أن ترى هل (ب 
 في اتخاذها يمكن الي اإلضافية التدابير ما  العالمية؟ التجارة بمنظمة متعلقة فنية مساعدة

 الشأن؟ هذا
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 التجارة تمويل أنشطة -
 

 انخراط تيسر التي المحورية العوامل من هي ،التجارة لتمويل ،الكلفة ميسورة سبل إلى لالوصو  إمكانية إن
 تمويل "برنامج بإنشاء الكومسيك بادرت السياق، هذا في العالمية. التجارة أنشطة في األعمال رجال

 في األعضاء البلدان بين فيما البينية التجارة تعزيز أجل من للتنمية، اإلسالمي البنك يديره الذي الصادرات"،
 تمويل قضايا جميع دمج تم التجارة، لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة تفعيل ومنذ اإلسالمي. التعاون منظمة
 اإلسالمية الدولية المؤسسة عمل ضمن لتصبح للتنمية، اإلسالمي البنك مجموعة داخل المطروحة التجارة،
  التجارة. لتمويل

 

 لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة به تقوم لما تقديرها عن والثالثين، الحادية هادورت في الكومسيك، وأعربت
 تقدمه بما دورتها، في الكومسيك، رحبت ذلك، إلى إضافةً  التجارة. وتشجيع لتمويل أنشطة من التجارة

 األعضاء الدول عتود التجارة؛ لتنمية ومواضيعية إقليمية برامج من التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة
 لتنفيذها. الدعم تقدم وأن المبادرات هذه تنفيذ في بفاعلية تشارك أن المعنية

 

 آسيا دول مع للتعاون الخاص للبرنامج الرسمي بالتدشين والثالثين، الثاني اجتماعها في المتابعة، لجنة رحبت
 محافظي لمجلس واألربعين الحادي السنوي االجتماع خالل التجارة، لتمويل مكوِّن من يشمله وما الوسطى،
 للتنمية. اإلسالمي البنك مجموعة

 

 أثناء في الكومسيك، إلى تقريرا للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة ترفع أن المتوقع من  المطلوبة: اإلجراءات
  الصادرات. ائتمان مخاطر وتأمين التجارة، بتمويل المعنية أنشطتها حول دورتها، انعقاد

 
 للنقاش: حةمطرو  أسئلة

 

 الصغيرة المشروعات السيما بلدك، في التجارية األعمال تواجهها التي الرئيسية التحديات ما (أ 
  التجارة؟ تمويل على للحصول والمتوسطة،

 خدمات من أكبر بشكل األعمال مجتمع يستفيد كي محددة سياسات/برامج بلدك يطبق هل (ب 
 التجارة؟ لتمويل دوليةال اإلسالمية المؤسسة تقدمها التي التجارة تمويل
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  اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد بها يقوم بالتجارة مرتبطة أنشطة -
 

 وتيسير التصدير، مجال في التنافسية بالقدرات للنهوض التجارة، لقطاع حيوية أهمية الدولية المواصفات تمثل
 منظمة في األعضاء الدول بين فيما مواصفاتال توفيق فإن لذلك، التجارية. الحواجز إزالة عير التجارة
 التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينية التجارة لتعزيز الفعالية بالغ أمر هو اإلسالمي التعاون

زالة المواصفات، توفيق إلى اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد يهدف المقام، هذا في  اإلسالمي.  وا 
 األعضاء. البلدان بين فيما التجارة تعزيز أجل من ة،الفني الحواجز

 

 معهد مظلة تحت الخدمية، والمواقع الحالل قضايا بين ما قضايا تتناول فنية لجان عشر مؤخرا ُأنشئت
 معهد بها يضطلع التي باألنشطة األعضاء الدول اهتمام ويتنامى  اإلسالمية. للدول والمقاييس المواصفات
 معهد في األعضاء الدول عدد وصل ،2116 سبتمبر/أيلول فيو  اإلسالمية. للدول يسوالمقاي المواصفات
 عضوا. 32 اإلسالمية، للدول والمقاييس المواصفات

 

 دورتها، في الكومسيك، بإطالع اإلسالمية، للدول والمقاييس المواصفات معهد سيقوم   المطلوبة: اإلجراءات
 المعهد. بها يقوم التي لتجارةا بأنشطة المتعلقة األخيرة التطورات على

 
 للنقاش: مطروحة أسئلة

 

 للدول والمقاييس المواصفات بمعهد التعريف نطاق لتوسيع اتخاذها يمكن التي التدابير ما (أ 
  األعضاء؟ الدول في خدمات من يقدمه وما اإلسالمية

 
 

 السادس البند
 االقتصادي التعاون في الخاص القطاع دور تعزيز

 

 الخاص طاعالق اجتماعات -
 
 من وغيرها الكومسيك، مظلة تحت تُبَذل التي التعاون جهود في الخاص للقطاع الفاعلة المشاركة إن

 واالستثمارات، البينية التجارة زيادة في خاصة أهمية لها اإلسالمي، التعاون لمنظمة التابعة المعنية المؤسسات
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 اإلسالمية الغرفة تنظمها التي الخاص، القطاع عاتاجتما وتوفر والتنمية. االقتصادي النمو استدامة وضمان
 اإلسالمي، التعاون بمنظمة عضو دولة 57 لعدد الخاص، للقطاع مشتركا منبرا والزراعة، والصناعة للتجارة

 16 اآلن إلى انعقد وقد الممارسات. أفضل من وتتعلم الجديدة، األسواق وتستكشف بينها، فيما تتواصل كي
 للتجارة اإلسالمية الغرفة أيضا تنظم الخاص، القطاع اجتماعات إلى باإلضافة اص.الخ للقطاع اجتماعا

 المنتدى السعودية العربية المملكة استضافت المقام، هذا في األعمال. سيدات منتديات والزراعة والصناعة
 المعرض يمتنظ مع بالتزامن ،2116 مايو/أيار 26-22 في اإلسالمية، البلدان في األعمال لسيدات التاسع

   عشر. الخامس اإلسالمي التجاري
 

 والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة من والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك، طلبت آخر، جانب من
 يخدم بماو  التعميم، سبل تعزيز بهدف وأنشطتها، ووظائفها، التنظيمي، لهيكلها شامال تقييما تجري أن والزراعة
 هذا حول تقريرا تقدم أن منها وطلبت األصلية؛ وأهدافها لمهامها ووفقا أفضل، بصورة الخاص القطاع

لى والثالثين، الثاني اجتماعها في المتابعة لجنة إلى الموضوع  كما والثالثين. الثانية تهادور  في الكومسيك وا 
 اإلسالمية غرفةال عمل في بفاعلية وتشارك الدعم تقدم أن األعضاء بالدول دورتها، في الكومسيك، أهابت
 األعضاء للدول التجارية الغرف وشجعت وأنشطتها؛ وظائفها بمراجعة يتعلق فيما والزراعة، والصناعة للتجارة

 والزراعة. والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة أنشطة في بفاعلية تشارك أن
 

لي بالتقرير والثالثين، الثاني اجتماعها في علما، المتابعة لجنة أحيطت السياق، هذا في  اإلسالمية للغرفة األوَّ
 القطاع خدمة بهدف وأنشطتها، ووظائفها التنظيمي هيكلها فيه قيَّمت الذي والزراعة، والصناعة للتجارة
 والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة من وطلبت األصلية؛ وأهدافها لمهامها ووفقا أفضل، بصورة الخاص
 والثالثين. الثانية دورتها انعقاد أثناء في للكومسيك، شامل ريرتق لتقديم عملها تواصل أن والزراعة

 

 والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة من والثالثين، الثاني اجتماعها في المتابعة، لجنة طلبت ذلك، إلى إضافةً 
 التجارة، ةلتنمي اإلسالمي والمركز للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة مع بالتعاون استراتيجية، إعداد والزراعة

 دورتها في الكومسيك، إلى وتقديمها اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان في الخدمات تجارة حول
 والثالثين. الثانية

 

 السجل هيئات بين فيما التعاون "تعزيز حول الثانية العمل ورشة باستضافة التركية، الجمهورية ستقوم كما
 .2116 الثاني نوفمبر/تشرين 17-16 في اإلسالمي"، التعاون مةمنظ في األعضاء الدول في التجاري
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   المطلوبة: اإلجراءات
 

 التطورات على دورتها، في الكومسيك، والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة ُتطلع أن المتوقع من -
 وأنشطتها. ووظائفها، ي،التنظيم هيكلها تقييم حول تقريرا تقدم وأن الخاص، القطاع اجتماعات حول األخيرة

 جيةياالسترات إعداد حول تقريرا والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة تقدم أن أيضا المتوقع من -
 اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء البلدان في الخدمات بتجارة المعنية

 
 للنقاش: مطروحة أسئلة

 

 يمكن التي األخرى اإلضافية الخطوات ما خاص،ال للقطاع المتواصلة الجهود جانب إلى        (أ 
 مظلة تحت االقتصادي، التعاون جهود إطار في بفاعلية الخاص القطاع يشارك كي اتخاذها

 الكومسيك؟
 

 المنظمة باعتبارها والزراعة، والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة فعالية تعزيز يمكن كيف (ب 
 اإلسالمية؟ للغرف الرئيسية

 
 اإلسالمي التعاون لمنظمة يمتحكال مركز  -

 

 التي الكومسيك، ورئيس التركية الجمهورية رئيس أردوغان، طيب رجب الرئيس فخامةل االفتتاحية الكلمة في
 اسطنبول. في اإلسالمي، التعاون لمنظمة تحكيم مركز إنشاء اقترح عشر، الثالثة اإلسالمية القمة أمام ألقاها
ذ عليه، وبناءً   ترحيبها عن والثالثين الثاني اجتماعها في أعربت فقد المقترح، هذا لمتابعةا لجنة استذكرت وا 

 اإلسالمية الغرفة مع بالتعاون دراسة، إلعداد تركيا، في السلع وتبادل الغرف اتحاد من المقدَّم بالعرض
 بتوطل اسطنبول؛ في اإلسالمي، التعاون لمنظمة تحكيم مركز إنشاء حول والزراعة، والصناعة للتجارة
 والثالثين. الثانية دورتها في الكومسيك، إلى الدراسة تقديم منهما اللجنة

 
 المطلوبة: اإلجراءات

   

 على دورتها، في الكومسيك، بإطالع والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة تقوم أن المتوقع من -
 ستقومو  اسطنبول. في اإلسالمي، اونالتع لمنظمة تحكيم مركز بإنشاء المعنية والدراسة األخيرة التطورات

  ذلك. على بناءً  إجراءات من يلزم ما واتخاذ األمر، هذا في بالنظر دورتها، في الكومسيك،
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 السابع البند
 واالتصاالت النقل بوسائل النهوض

 
 في السابع، اجتماعه واالتصاالت بالنقل المعني العمل فريق عقد للكومسيك، والثالثين الحادية الدورة انعقاد منذ
 التعاون منظمة في األعضاء البلدان في الطرق صيانة "تعزيز موضوعه وكان ،2116 مارس/آذار 24

 تحديات، من وواجهوه إنجازات، من وحققوه خبرات، من اكتسبوه ما األعضاء الدول ممثلو تبادلو  اإلسالمي".
 التي الدراسة في بالنظر واالتصاالت بالنقل المعني العمل فريق وقام بلدانهم. في الطرق صيانة مجال في

 التوصيات من بمجموعة العمل فريق وخرج االجتماع. لهذا خصيصا والمَعدَّة ،االجتماع موضوع اسم تحمل
  بالسياسات. المعنية

 
 ناوك ،2116 لاألو  أكتوبر/تشرين 27 في واالتصاالت، بالنقل المعني العمل لفريق الثامن االجتماع نعقدا

ونظر فريق  اإلسالمي". التعاون منظمة في األعضاء البلدان في الطرق سالمة مستوى "تحسين موضوعه
 التعاون منظمة في األعضاء البلدان في الطرق سالمة مستوى تحسين العمل في الدراسة المعنونة "

تقرير الكومسيك لآلفاق "ماع، والتي كلف مكتب تنسيق الكومسيك بإعدادها خصيصا لهذا االجت  "،اإلسالمي
، الذي أعده مكتب تنسيق الكومسيك. وخرج فريق العمل المعني "2116لعام  المستقبلية للنقل واالتصاالت

 بالنقل واالتصاالت بمجموعة من التوصيات المعنية بالسياسات.
 

 موقع على واالتصاالت بالنقل المعني عملال لفريق والثامن السابع باالجتماعين الصلة ذات الوثائق ترد
 (.ebook.comcec.orgو (www.comcec.org) اإللكتروني الكومسيك

 
 ]  D(…)-OIC/COMCEC/32/16 - الوثيقة رقم النقل: عن الكومسيك تنسيق مكتب من مقدَّمة نبذة [

 على الثالثين، الثانية دورتها في الكومسيك، عبإطال الكومسيك تنسيق مكتب سيقوم  المطلوبة: اإلجراءات
 التي األخيرة والتطورات واالتصاالت، بالنقل المعني الكومسيك عمل لفريق والثامن السابع االجتماعين نتائج

 بالسياسات، المعنية التوصيات في بالنظر دورتها، في الكومسيك، ستقومو  المجال. هذا في التعاون شهدها
 إجراءات. من يلزم ما التخاذ لعمل،ا فريق عن الصادرة
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 للنقاش: مطروحة أسئلة
 

 القائمة الهياكل نوع ما ورصدها؟ وتمويلها، بلدك، في الطرق صيانة عمليات إدارة يتم كيف (أ 
  الشأن؟ هذا في

 بلدك؟ في الطرق سالمة لتعزيز اتخاذها يمكن التي اإلجراءات ما (ب 
 من واالتصاالت، بالنقل المعني العمل ريقوف الكومسيك، به تقوم أن يمكن الذي الدور ما (ج 

 البري؟ النقل مجال في األعضاء الدول بين فيما بالتعاون النهوض أجل
 

 الثامن البند
 وتنافسي مستدام سياحة قطاع إنشاء

 
 

 اجتماعات ثالثة بالسياحة المعني العمل فريق كرَّس أهمية، من للمسلمين المالئمة السياحة تمثله لما نظرا
 اجتمع للكومسيك، والثالثين الحادية الدورة انعقاد ومنذ الحيوي. الموضوع هذا لتناول اجتماعاته، من ةمتوالي
 فبراير/شباط 4 في بالسياحة المعني العمل لفريق السابع االجتماع تنظيم تم فقد مرتين. الكومسيك عمل فريق

 في األعضاء الدول في والطلب العرض جانبي فهم للمسلمين: المالئمة "السياحة موضوعه وكان ،2116
 وواجهوه إنجازات، من وحققوه خبرات، من اكتسبوه ما األعضاء الدول ممثلو وتبادل اإلسالمي" التعاون منظمة

 في بالنظر بالسياحة المعني العمل فريق وقام بلدانهم. في للمسلمين المالئمة السياحة مجال في تحديات، من
 ترد بالسياسات. المعنية التوصيات من مجموعة واستخالص ،االجتماع هذا لموضوع خصيصا المَعدَّة الدراسة

 اإللكتروني الكومسيك موقع على الصلة، ذات والعروض المنشورات وكذلك االجتماع، محاضر
(www.comcec.org.) والثالثين، الثاني اعهااجتم في الكومسيك، عن المنبثقة المتابعة لجنة أعربت وقد 

 معنية توصيات من به خرج وبما بالسياحة، المعني العمل لفريق السابع االجتماع بعقد ترحيبها عن
 بالسياسات.

 

 موضوعه وكان ،2116 سبتمبر/أيلول 1 في بالسياحة المعني العمل لفريق الثامن االجتماع انعقد كما
 البلدان في للمسلمين المالئمة للسياحة وخدمات نتجاتم وتسويق إنشاء للمسلمين: المالئمة "السياحة
 من وحققوه خبرات، من اكتسبوه ما األعضاء الدول ممثلو تبادلو  ."اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء
 في للمسلمين المالئمة السياحية والخدمات المنتجات وتسويق إنشاء مجال في تحديات، من وواجهوه إنجازات،
 "السياحة وموضوعها بإجرائها، الكومسيك تنسيق مكتب كلف التي الدراسة في العمل ريقف ونظر بلدانهم.
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 السابع البند
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 "تقريرو  اإلسالمي"، التعاون منظمة في األعضاء الدول في والطلب العرض جانبي فهم  للمسلمين: المالئمة
 ذات ووثائق رضع من االجتماع في تقديمه تم ما يرد ". 2116 لعام للسياحة المستقبلية لآلفاق الكومسيك

  (.www.comcec.org) للكومسيك اإللكتروني الموقع على صلة
 

 التعاون؛ مجاالت من المجال هذا في المستمرة التعاون بأنشطة يتعلق فيما
 

 ،2115 األول ديسمبر/كانون 23-21 في السياحة، لوزراء اإلسالمي للمؤتمر التاسعة الدورة انعقدت -
 اإلسالمية السياحة عاصمة المنورة المدينة اختيار الدورة أقرت دوق النيجر. جمهورية - نيامي في
 من المقدَّم بالعرض الدورة رحبت كما .2118 لعام اإلسالمية السياحة عاصمة وتبريز ،2117 لعام

 عام في السياحة لوزراء اإلسالمي للمؤتمر العاشرة الدورة الستضافة الشعبية، بنجالديش جمهورية
2117. 

-14 في اإلسالمي/الكومسيك التعاون لمنظمة الخاص للقطاع السياحة لمنتدى الرابع اعاالجتم انعقد -
 السياحية والخدمات المنتجات "ترويج موضوعه وكان اسطنبول؛ في ،2116 الثاني يناير/كانون 15

 االجتماع في المشاركون وشدد اإلسالمي". التعاون منظمة في األعضاء الدول في للمسلمين المالئمة
 منظمة في األعضاء الدول في ليس للمسلمين، المالئمة السياحة حول الوعي مستوى رفع أهمية على

  اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء غير من العالم دول في أيضا بل فحسب، اإلسالمي التعاون

 لاألو  ديسمبر/كانون 11-8 في اإلسالمي، التعاون لمنظمة والسفر للسياحة الثاني المعرض أقيم -
 المتحدة. العربية اإلمارات - الشارقة في ،2115

  اإلسالمية. إيران بجمهورية مشهد، في 2116 في الصحية للسياحة الخامس المؤتمر سينعقد -
 

 D(…)-[ OIC/COMCEC/32/16  – الوثيقة رقم السياحة: عن الكومسيك تنسيق مكتب من مقدَّمة نبذة [
 

 االجتماعين نتائج على دورتها، في الكومسيك، بإطالع الكومسيك تنسيق مكتب سيقوم  المطلوبة: اإلجراءات
 هذا في التعاون شهدها التي األخيرة والتطورات بالسياحة، المعني الكومسيك عمل لفريق والثامن السابع

 العمل فريق عن الصادرة بالسياسات، المعنية التوصيات في بالنظر دورتها، في الكومسيك، ستقومو   المجال.
 إجراءات. من يلزم ما التخاذ بالسياحة، يالمعن

 

 للنقاش: مطروحة أسئلة
 للمسلمين، المالئمة السياحة لدعم بلدك ينفذها التي االستراتيجيات أو المبادرات، أو السياسات، ما (أ 

 والطلب؟ العرض جانبي على السياحة، قطاع في عنها الوعي ونشر
22 

 

 المالئمة السياحة مجال في األعضاء البلدان بين فيما التعاون تعزز التي والوسائل الطرق ما (ب 
 للمسلمين؟

 
 

 التاسع البند
 الغذائي األمن واستدامة الزراعي القطاع إنتاجية زيادة

 
 وكذا العالم، في الزراعة مجال على سلبا تؤثر التي الحيوية التحديات أكثر من الغذائية الخسائر قضية ُتعتبر

 الكومسيك عمل فريق كرَّس فقد القضية، هذه ألهمية ونظرا إلسالمي.ا التعاون منظمة في األعضاء الدول في
 الخسائر "تقليل :موضوعاتها كانتو  الغذائية، الخسائر لمناقشة عقدها اجتماعات ثالثة بالزراعة المعني
 في الحصاد بعد ما خسائر و"تقليل اإلسالمي"، التعاون منظمة في األعضاء البلدان في المزارع في الغذائية

 التعاون منظمة في األعضاء البلدان في الغذاء فاقد و"تقليل اإلسالمي"، التعاون منظمة في األعضاء لبلدانا
  اإلسالمي".

 

 وكان أنقرة، في ،2116 مارس/آذار 3 في السابع اجتماعه بالزراعة المعني العمل فريق عقد السياق، هذا في
 وحسبما اإلسالمي". التعاون منظمة في األعضاء بلدانال في المزارع في الغذائية الخسائر "تقليل موضوعه

 المعني العمل لفريق السابع االجتماع إلى وُقدِّمت االجتماع، موضوع حول بحثية دراسة ُأِعدَّت العادة، جرت
 وقد ملموسة. بسياسات معنية بتوصيات األعضاء، البلدان ممثلي من باالجتماع، المشاركون وخرج بالزراعة.

 االجتماع بعقد ترحيبها عن والثالثين، الثاني اجتماعها في الكومسيك، عن المنبثقة المتابعة لجنة أعربت
 بالسياسات. معنية توصيات من به خرج وبما بالزراعة، المعني العمل لفريق السابع

 

 موضوعه ناوك ،2116 األول أكتوبر/تشرين 13 في بالزراعة المعني العمل لفريق الثامن االجتماع نعقدا
ونظر فريق العمل المعني  .اإلسالمي" التعاون منظمة في األعضاء الدول في الحصاد بعد ما خسائر "تقليل

 التعاون منظمة في األعضاء الدول في الحصاد بعد ما خسائر تقليل الدراسة المعنونة " يبالزراعة ف
فاق المستقبلية للزراعة لعام تقرير الكومسيك لآل""، التي كلف مكتب تنسيق الكومسيك بإعدادها، واإلسالمي

، الذي أعده مكتب تنسيق الكومسيك. وقد خرج فريق العمل بمجموعة من التوصيات المعنية "2116
 بالسياسات.
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 هذا في التعاون شهدها التي األخيرة والتطورات بالسياحة، المعني الكومسيك عمل لفريق والثامن السابع

 العمل فريق عن الصادرة بالسياسات، المعنية التوصيات في بالنظر دورتها، في الكومسيك، ستقومو   المجال.
 إجراءات. من يلزم ما التخاذ بالسياحة، يالمعن

 

 للنقاش: مطروحة أسئلة
 للمسلمين، المالئمة السياحة لدعم بلدك ينفذها التي االستراتيجيات أو المبادرات، أو السياسات، ما (أ 

 والطلب؟ العرض جانبي على السياحة، قطاع في عنها الوعي ونشر
22 
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ترد جميع المنشورات ذات الصلة، بما في ذلك العروض المقدَّمة في أثناء االجتماعات، وكذا الدراسات 
 www.comcec.orgاإللكتروني للكومسيك )البحثية ومحاضر االجتماعات، على الموقع 

 ( ebook.comcec.orgو
 

 التعاون؛ مجاالت من المجال هذا في المستمرة التعاون بأنشطة يتعلق فيما
 

 الغذائي األمن حول اإلسالمي التعاون لمنظمة الوزاري اإلسالمي للمؤتمر السابعة الدورة انعقدت -
 28-26 في الغذائي، لألمن اإلسالمية للمنظمة العامة للجمعية االفتتاحية والجلسة الزراعية، تنميةوال

 كازاخستان. بجمهورية آستانة، في 2116 أبريل/نيسان
 في ،2116 األول وأكتوبر/تشرين أبريل/نيسان بين ما الفترة في ،2116 إكسبو معرض تنظيم تم -

 التركية. الجمهورية - أنطاليا
 

 ] D(…)-OIC/COMCEC/32/16 - الوثيقة رقم الزراعة: عن الكومسيك تنسيق مكتب من مقدَّمة نبذة [
 

 االجتماعين نتائج على دورتها، في الكومسيك، بإطالع الكومسيك تنسيق مكتب سيقوم  المطلوبة: اإلجراءات
 هذا في التعاون شهدها التي األخيرة والتطورات بالزراعة، المعني الكومسيك عمل لفريق والثامن السابع

 العمل فريق عن الصادرة بالسياسات، المعنية التوصيات في بالنظر دورتها، في الكومسيك، ستقومو   المجال.
 إجراءات. من يلزم ما التخاذ بالزراعة، المعني

 
 

 للنقاش: مطروحة أسئلة
 بلدك يواجهها التي لتحدياتا ما المزارع؟ في الغذائية الخسائر لتقليل اتخاذها يمكن التي التدابير ما (أ 

 الشأن؟ هذا في
 األعضاء البلدان منها تستلهم قد نجاح قصص من هل الحصاد؟ بعد ما خسائر بلدك يدير كيف (ب 

 والفوائد؟ الدروس األخرى
 

 شراالع البند
  الفقر على حدة من التخفيف

 
 السابع االجتماع انعقد ثين،والثال الحادية دورتها في الكومسيك عن الصادر الصلة، ذي القرار مع تماشيا
 "إمكانية موضوعه وكان أنقرة؛ في ،2116 فبراير/شباط 11 في الفقر حدة من بالتخفيف المعني العمل لفريق
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 اإلسالمي". التعاون منظمة في األعضاء البلدان في االجتماعية الحماية لبرامج الضعيفة الفئات وصول
 تحديات، من وواجهوه الممارسات، أفضل من وحققوه خبرات، من اكتسبوه ما األعضاء الدول ممثلو وتبادل
 التي البحثية الدراسة في بالنظر االجتماع، في المشاركون وقام االجتماع. موضوع حول سياسات من ونفذوه
 في االجتماعية الحماية لبرامج فةيالضع الفئات وصول "إمكانية وموضوعها االجتماع، لهذا خصيصا ُأِعدَّت
 التوصيات من بمجموعة االجتماع في المشاركون خرجو  اإلسالمي". التعاون منظمة في عضاءاأل البلدان
 عن والثالثين، الثاني اجتماعها في الكومسيك، عن المنبثقة المتابعة لجنة أعربت وقد بالسياسات. المعنية
 معنية توصيات من به رجخ وبما الفقر، حدة من بالتخفيف المعني العمل لفريق السابع االجتماع بعقد ترحيبها

 بالسياسات.
 
 ،2116 الثاني نوفمبر/تشرين 3 في الفقر، حدة من بالتخفيف المعني العمل لفريق الثامن االجتماع نعقدا

 السياسات عمل إطار اإلسالمي: التعاون منظمة في األعضاء البلدان في القسرية "الهجرة موضوعه ناوك
ضل فدل ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من خبرات، وحققوه من أوتبا الَمضيفة". البلدان من المعتَمد

الممارسات، وواجهوه من تحديات، ونفذوه من سياسات لتقديم الخدمات األساسية في الدول األعضاء. ونظر 
فريق العمل في الدراسة البحثية المعدة خصيصا لهذا االجتماع، و"تقرير الكومسيك لآلفاق المستقبلية للفقر 

: التنمية البشرية في منظمة التعاون اإلسالمي"، الذي أعده مكتب تنسيق الكومسيك. وخرج فريق 2116 لعام
 العمل بمجموعة من التوصيات المعنية بالسياسات.

 
 الكومسيك موقع على ،اتباالجتماع الصلة ذات والعروض المنشورات وكذلك االجتماع، محاضر ترد

 (.ebook@comcec.org و www.comcec.org) اإللكتروني
 

 ] D(…)-OIC/COMCEC/32/16 - الوثيقة رقم الفقر: حدة من التخفيف عن الكومسيك تنسيق مكتب من مقدَّمة نبذة [
 
 

 االجتماعين نتائج على دورتها، في الكومسيك، بإطالع الكومسيك تنسيق مكتب سيقوم  المطلوبة: اإلجراءات
 التوصيات في بالنظر الكومسيك ستقوم كما الفقر. حدة من بالتخفيف المعني العمل لفريق والثامن سابعال

 إجراءات. من يلزم ما التخاذ العمل، فريق عن الصادرة بالسياسات، المعنية
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 العمل بمجموعة من التوصيات المعنية بالسياسات.

 
 الكومسيك موقع على ،اتباالجتماع الصلة ذات والعروض المنشورات وكذلك االجتماع، محاضر ترد

 (.ebook@comcec.org و www.comcec.org) اإللكتروني
 

 ] D(…)-OIC/COMCEC/32/16 - الوثيقة رقم الفقر: حدة من التخفيف عن الكومسيك تنسيق مكتب من مقدَّمة نبذة [
 
 

 االجتماعين نتائج على دورتها، في الكومسيك، بإطالع الكومسيك تنسيق مكتب سيقوم  المطلوبة: اإلجراءات
 التوصيات في بالنظر الكومسيك ستقوم كما الفقر. حدة من بالتخفيف المعني العمل لفريق والثامن سابعال

 إجراءات. من يلزم ما التخاذ العمل، فريق عن الصادرة بالسياسات، المعنية
 
 
 
 



25 
 

 للنقاش: مطروحة أسئلة
 

 مجال في السيما فعالة، تغطية الضعيفة الفئات بلدك في االجتماعية الحماية برامج تغطي هل (أ 
 والتعليم؟ الصحة خدمات

 في الرسمي القطاع دخولها وتشجيع الرسمية، غير العمالة على للتغلب استراتيجية/خطة أية لديك هل (ب 
 العمل؟ سوق

 بلدك؟ في القسرية الهجرة وضع ينّظم وطني قانوني إطار من هل (ج 
 

 التضامن صندوق إطار في الفقر حدة من التخفيف أجل من المستمرة التعاون جهود تتواصل تقدم، لما إضافة
 والتدريب بالتعليم الخاص والبرنامج القطن، عمل وخطة إفريقيا، لتنمية الخاص والبرنامج للتنمية، اإلسالمي
   المستدامة. التنمية أهداف تنفيذ إطار في وكذا اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء للدول المهني

 
 
 أفريقيا لتنمية الخاص والبرنامج للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق -

 

 بعد وذلك للتنمية، اإلسالمي البنك يتبع خاصا صندوقا ليكون للتنمية، اإلسالمي التضامن صندوق ُأنشئ
 انعقاد أثناء في رسميا، الصندوق تدشين تم وقد .2115 عام في االستثنائية اإلسالمية القمة قرار صدور

 والصندوق .2117 عام في للتنمية، اإلسالمي البنك محافظي لمجلس ثالثينوال الثاني السنوي االجتماع
 يراعي الذي النمو بتعزيز وذلك اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان في الفقر لتقليص مخصص
 لوالوسائ اإلنتاجية القدرات لتعزيز المالي الدعم وتقديم البشرية، التنمية على والتأكيد الفقراء، مصالح

 للبنك تابع آخر خاص برنامج فهو أفريقيا، لتنمية الخاص البرنامج أما للفقراء. الدخل لتوليد المستدامة
نعاش االقتصادي، النمو بعجلة الدفع بهدف 2118 عام في إنشاؤه وجرى للتنمية، اإلسالمي  اإلنتاج وا 
  األعضاء. األفريقية البلدان في عمل فرص وخلق الزراعي،

 

 بالوفاء تعهدت التي األعضاء للدول طلبها على والثالثين، الحادية دورتها في مجددا، كالكومسي أكدت
 من طوعي، أساس على عهودها تجدد وأن بذلك، تقوم بأن للتنمية اإلسالمي التضامن لصندوق بالتزاماتها

 فعليا فتأو  التي األعضاء بالدول وأشادت األعضاء؛ الدول في إضافية مشروعات تمويل من تمكينه أجل
 لتعبئة جهوده يعزز أن للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق من دورتها، في الكومسيك، طلبت كما بعهودها.
  األعضاء. الدول في الخاص القطاع ذلك في بما مختلفة، مصادر من مواردال لجمع والدعوة الموارد،
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 دورتها، في الكومسيك، إلى تقريرا للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة ترفع أن المتوقع من  المطلوبة: اإلجراءات
 إفريقيا. لتنمية الخاص والبرنامج للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق تنفيذ وضع حول

 
 

 اإلسالمي التعاون بمنظمة الخاص القطن برنامج -
 

 (،2111-2117) سنوات خمس لفترة اعتماده تم الذي اإلسالمي، التعاون بمنظمة الخاص القطن برنامج إن
لى االكتمال. طور بلغ قد (،2116-2111) أخرى سنوات لخمس الفترة امتدت ثم  في - انعقدت اآلن، وا 

  المشروعات. للجنة اجتماعات وخمسة التسييرية، للجنة اجتماعات ستة - البرنامج إطار
 
ذ  البنك داهأب الذي اإليجابي باالهتمام تقديرها عن والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك، أعربت وا 

 اإلسالمي البنك من الكومسيك طلبت فقد اإلسالمي، التعاون بمنظمة الخاص القطن ببرنامج للتنمية اإلسالمي
 واحد، مشروع في للقطن مشروعا 14 يجمع الذي القدرات، بناء مشروع تمويل في النظر من االنتهاء للتنمية

 الثالثين. دورتها في الكومسيك عن الصادر الصلة، ذي للقرار وفقا للتنمية اإلسالمي البنك إلى تقديمه تم وقد
ذ  أكدت فقد والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك عن الصادر الصلة، ذي القرار المتابعة لجنة استذكرت وا 

 النظر من لالنتهاء للتنمية اإلسالمي البنك إلى طلبها على - والثالثين الثاني اجتماعها في - مجددا اللجنة
  التمويل. اهذ في

 

ضافةً    القطن. مجال في قدرات وبناء تدريب برامج أنقرة مركز ينظم ذلك، إلى وا 
 

 لجنة رئيس بوصفها - للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة تقوم أن المتوقع من  المطلوبة: اإلجراءات
 تنفيذ لعملية اهنالر  الوضع حول - والثالثين الثانية دورتها في - الكومسيك إلى تقرير برفع المشروعات،

 القطن. عمل خطة
 

 
 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول المهني والتدريب بالتعليم الخاص البرنامج -

 

 التعاون منظمة في األعضاء للدول المهني والتدريب بالتعليم الخاص البرنامج بإنشاء أنقرة مركز بادر
 ويرفع األعضاء. الدول في المهني والتدريب لتعليما جودة مستوى تحسين بغية ،2119 عام في اإلسالمي
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 للنقاش: مطروحة أسئلة
 

 مجال في السيما فعالة، تغطية الضعيفة الفئات بلدك في االجتماعية الحماية برامج تغطي هل (أ 
 والتعليم؟ الصحة خدمات

 في الرسمي القطاع دخولها وتشجيع الرسمية، غير العمالة على للتغلب استراتيجية/خطة أية لديك هل (ب 
 العمل؟ سوق

 بلدك؟ في القسرية الهجرة وضع ينّظم وطني قانوني إطار من هل (ج 
 

 التضامن صندوق إطار في الفقر حدة من التخفيف أجل من المستمرة التعاون جهود تتواصل تقدم، لما إضافة
 والتدريب بالتعليم الخاص والبرنامج القطن، عمل وخطة إفريقيا، لتنمية الخاص والبرنامج للتنمية، اإلسالمي
   المستدامة. التنمية أهداف تنفيذ إطار في وكذا اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء للدول المهني

 
 
 أفريقيا لتنمية الخاص والبرنامج للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق -

 

 بعد وذلك للتنمية، اإلسالمي البنك يتبع خاصا صندوقا ليكون للتنمية، اإلسالمي التضامن صندوق ُأنشئ
 انعقاد أثناء في رسميا، الصندوق تدشين تم وقد .2115 عام في االستثنائية اإلسالمية القمة قرار صدور

 والصندوق .2117 عام في للتنمية، اإلسالمي البنك محافظي لمجلس ثالثينوال الثاني السنوي االجتماع
 يراعي الذي النمو بتعزيز وذلك اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان في الفقر لتقليص مخصص
 لوالوسائ اإلنتاجية القدرات لتعزيز المالي الدعم وتقديم البشرية، التنمية على والتأكيد الفقراء، مصالح

 للبنك تابع آخر خاص برنامج فهو أفريقيا، لتنمية الخاص البرنامج أما للفقراء. الدخل لتوليد المستدامة
نعاش االقتصادي، النمو بعجلة الدفع بهدف 2118 عام في إنشاؤه وجرى للتنمية، اإلسالمي  اإلنتاج وا 
  األعضاء. األفريقية البلدان في عمل فرص وخلق الزراعي،

 

 بالوفاء تعهدت التي األعضاء للدول طلبها على والثالثين، الحادية دورتها في مجددا، كالكومسي أكدت
 من طوعي، أساس على عهودها تجدد وأن بذلك، تقوم بأن للتنمية اإلسالمي التضامن لصندوق بالتزاماتها

 فعليا فتأو  التي األعضاء بالدول وأشادت األعضاء؛ الدول في إضافية مشروعات تمويل من تمكينه أجل
 لتعبئة جهوده يعزز أن للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق من دورتها، في الكومسيك، طلبت كما بعهودها.
  األعضاء. الدول في الخاص القطاع ذلك في بما مختلفة، مصادر من مواردال لجمع والدعوة الموارد،
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 دورتها، في الكومسيك، إلى تقريرا للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة ترفع أن المتوقع من  المطلوبة: اإلجراءات
 إفريقيا. لتنمية الخاص والبرنامج للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق تنفيذ وضع حول

 
 

 اإلسالمي التعاون بمنظمة الخاص القطن برنامج -
 

 (،2111-2117) سنوات خمس لفترة اعتماده تم الذي اإلسالمي، التعاون بمنظمة الخاص القطن برنامج إن
لى االكتمال. طور بلغ قد (،2116-2111) أخرى سنوات لخمس الفترة امتدت ثم  في - انعقدت اآلن، وا 

  المشروعات. للجنة اجتماعات وخمسة التسييرية، للجنة اجتماعات ستة - البرنامج إطار
 
ذ  البنك داهأب الذي اإليجابي باالهتمام تقديرها عن والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك، أعربت وا 

 اإلسالمي البنك من الكومسيك طلبت فقد اإلسالمي، التعاون بمنظمة الخاص القطن ببرنامج للتنمية اإلسالمي
 واحد، مشروع في للقطن مشروعا 14 يجمع الذي القدرات، بناء مشروع تمويل في النظر من االنتهاء للتنمية

 الثالثين. دورتها في الكومسيك عن الصادر الصلة، ذي للقرار وفقا للتنمية اإلسالمي البنك إلى تقديمه تم وقد
ذ  أكدت فقد والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك عن الصادر الصلة، ذي القرار المتابعة لجنة استذكرت وا 

 النظر من لالنتهاء للتنمية اإلسالمي البنك إلى طلبها على - والثالثين الثاني اجتماعها في - مجددا اللجنة
  التمويل. اهذ في

 

ضافةً    القطن. مجال في قدرات وبناء تدريب برامج أنقرة مركز ينظم ذلك، إلى وا 
 

 لجنة رئيس بوصفها - للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة تقوم أن المتوقع من  المطلوبة: اإلجراءات
 تنفيذ لعملية اهنالر  الوضع حول - والثالثين الثانية دورتها في - الكومسيك إلى تقرير برفع المشروعات،

 القطن. عمل خطة
 

 
 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول المهني والتدريب بالتعليم الخاص البرنامج -

 

 التعاون منظمة في األعضاء للدول المهني والتدريب بالتعليم الخاص البرنامج بإنشاء أنقرة مركز بادر
 ويرفع األعضاء. الدول في المهني والتدريب لتعليما جودة مستوى تحسين بغية ،2119 عام في اإلسالمي
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 في والكومسيك اجتماعاتها، في المتابعة لجنة إلى البرنامج بتنفيذ المتعلقة التطورات حول التقارير المركز
 دوراتها.

 

 مركز من والثالثين، الثاني اجتماعها في - المتابعة ولجنة والثالثين، الحادية دورتها في - الكومسيك طلبت
 الفرعية البرامج إطار في الجديدة، والمبادرات المشروعات وتنفيذ إعداد مواصلة للتنمية، اإلسالمي والبنك أنقرة

 بالدول وأهابتا اإلسالمي؛ التعاون منظمة في األعضاء للدول المهني والتدريب بالتعليم الخاص للبرنامج
 الخاص البرنامج إطار في أنقرة، مركز يعدها تيال القدرات، لبناء المختلفة البرامج في للمشاركة األعضاء

 بتفعيل وذلك البرامج، تلك لدعم وكذا اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء للدول المهني والتدريب بالتعليم
 الوطنية. االتصال نقاط دور

 

 هتنفيذ جرى ام على دورتها، في الكومسيك، بإطالع أنقرة مركز يقوم أن المتوقع من  :المطلوبة اإلجراءات
   اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء للدول المهني والتدريب التعليم برنامج من
 
 

  المستدامة التنمية أهداف تنفيذ -
 

 من مجموعة إلى تشير التي المستدامة، التنمية بأهداف لأللفية اإلنمائية األهداف عن االستعاضة جرى
 والتي ،2015 عام في المنعقدة دورتها في المتحدة لألمم العامة الجمعية أقرتها التي والغايات األهداف
 .2030 عام بحلول تحقيقها حددت

 
 رحبت أوال، الشأن. هذا في المهمة القرارات من عددا والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك، اتخذت

 الكومسيك، تنسيق مكتبو  للتنمية اإلسالمي البنك وتقديمها إعدادها في اشترك التي بالدراسة الكومسيك
 المستقبلية واآلفاق الراهن الوضع  المستدامة: التنمية أهداف تنفيذ في األساسية النجاح "عوامل وموضوعها

 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المعنية والمؤسسات األعضاء بالدول وأهابت اإلسالمي"، التعاون لمنظمة
   الدراسة. هذه نتائج من االستفادة

 

 ومحدودية البيانات، في الفجوات يحدد أن أنقرة مركز من والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك، طلبت كما
 يدعم وأن المستدامة، التنمية بأهداف المتعلقة البيانات جمع في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول

 وطلبت القدرات. لتنمية جهود من بذلهت فيما الصلة ذات العامة والمؤسسات الوطنية اإلحصائية المكاتب
 في بالتحليل، معنية وحدة باعتبارها اإلسالمي، التعاون منظمة ضم يتابع أن أنقرة مركز من كذلك الكومسيك
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 الثاني اجتماعها في المتابعة لجنة إلى الشأن هذا حول تقريرا يرفع وأن المتحدة، لألمم اإلحصائية المنظومة
 والثالثين. الثانية دورتها يف والكومسيك والثالثين،

 

 للدول المستدامة التنمية ألهداف األولوية مجاالت يحدد أن أنقرة مركز من دورتها، في الكومسيك، طلبت كما
 مع لالجتماع الميدانية، والزيارات المسوح عبر وذلك الكومسيك، تنسيق مكتب مع بالتعاون األعضاء،
 بالدول األولوية ذات المجاالت هذه في القدرات حتياجاتال تقييما يجري أن وكذا المصالح؛ أصحاب

 والثالثين. ةالثاني دورتها في الكومسيك إلى الشأن هذا حول تقريرا يرفع وأن األعضاء،
 

ذو  ذلك، إلى إضافةً   في اشترك التي الدراسة - والثالثين الثاني اجتماعها في - المتابعة لجنة تستذكر ا 
 تنفيذ في األساسية النجاح "عوامل وموضوعها الكومسيك، تنسيق ومكتب نميةللت اإلسالمي البنك إجرائها
 إلى ُقدِّمت حيث اإلسالمي"، التعاون لمنظمة المستقبلية واآلفاق الراهن الوضع  المستدامة: التنمية أهداف

 تنسيق مكتبو  للتنمية اإلسالمي البنك من المتابعة لجنة طلبت فقد والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك
 المؤسسات به تسهم أن يمكن ما تحديد بهدف أنقرة، مركز مع بالتعاون األمر، هذا دراسة مواصلة الكومسيك
 تقرير ورفع األعضاء، البلدان في المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المعنية

 والثالثين. الثانية دورتها في الكومسيك إلى وتقديمه نتائج من به خرجت بما
 

 لقراراتا تنفيذ على دورتها، في الكومسيك، بإطالع أنقرة مركز يقوم أن المتوقع من  المطلوبة: اإلجراءات
 تقريرا أنقرة، ومركز الكومسيك، تنسيق ومكتب للتنمية، اإلسالمي البنك يقدم أن أيضا المتوقع منو  المذكورة.
 التنمية أهداف تنفيذ في اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات به تسهم أن يمكن ما حول مشتركا

  إجراءات. من يلزم ما التخاذ المستدامة،
 

 عشر الحادي البند
  المالي التعاون أواصر توطيد

 
 لفريق السادس االجتماع انعقد والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك عن الصادر الصلة، ذي للقرار وفقا

 للتمويل استراتيجيات إنشاء" موضوعه وكان ،2116 مارس/آذار 18-17 في المالي بالتعاون معنيال العمل
 من اكتسبوه ما األعضاء الدول ممثلو وتبادل  اإلسالمي". التعاون منظمة في األعضاء الدول في اإلسالمي
 في اإلسالمي يلللتمو  استراتيجيات إنشاء مجال في تحديات من وواجهوه إنجازات، من وحققوه خبرات،
 الدول في اإلسالمي للتمويل استراتيجيات "إنشاء عنوانها التي البحثية الدراسة في العمل فريق ونظر بلدانهم.
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 الثاني اجتماعها في المتابعة لجنة إلى الشأن هذا حول تقريرا يرفع وأن المتحدة، لألمم اإلحصائية المنظومة
 والثالثين. الثانية دورتها يف والكومسيك والثالثين،

 

 للدول المستدامة التنمية ألهداف األولوية مجاالت يحدد أن أنقرة مركز من دورتها، في الكومسيك، طلبت كما
 مع لالجتماع الميدانية، والزيارات المسوح عبر وذلك الكومسيك، تنسيق مكتب مع بالتعاون األعضاء،
 بالدول األولوية ذات المجاالت هذه في القدرات حتياجاتال تقييما يجري أن وكذا المصالح؛ أصحاب

 والثالثين. ةالثاني دورتها في الكومسيك إلى الشأن هذا حول تقريرا يرفع وأن األعضاء،
 

ذو  ذلك، إلى إضافةً   في اشترك التي الدراسة - والثالثين الثاني اجتماعها في - المتابعة لجنة تستذكر ا 
 تنفيذ في األساسية النجاح "عوامل وموضوعها الكومسيك، تنسيق ومكتب نميةللت اإلسالمي البنك إجرائها
 إلى ُقدِّمت حيث اإلسالمي"، التعاون لمنظمة المستقبلية واآلفاق الراهن الوضع  المستدامة: التنمية أهداف

 تنسيق مكتبو  للتنمية اإلسالمي البنك من المتابعة لجنة طلبت فقد والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك
 المؤسسات به تسهم أن يمكن ما تحديد بهدف أنقرة، مركز مع بالتعاون األمر، هذا دراسة مواصلة الكومسيك
 تقرير ورفع األعضاء، البلدان في المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المعنية

 والثالثين. الثانية دورتها في الكومسيك إلى وتقديمه نتائج من به خرجت بما
 

 لقراراتا تنفيذ على دورتها، في الكومسيك، بإطالع أنقرة مركز يقوم أن المتوقع من  المطلوبة: اإلجراءات
 تقريرا أنقرة، ومركز الكومسيك، تنسيق ومكتب للتنمية، اإلسالمي البنك يقدم أن أيضا المتوقع منو  المذكورة.
 التنمية أهداف تنفيذ في اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات به تسهم أن يمكن ما حول مشتركا

  إجراءات. من يلزم ما التخاذ المستدامة،
 

 عشر الحادي البند
  المالي التعاون أواصر توطيد

 
 لفريق السادس االجتماع انعقد والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك عن الصادر الصلة، ذي للقرار وفقا

 للتمويل استراتيجيات إنشاء" موضوعه وكان ،2116 مارس/آذار 18-17 في المالي بالتعاون معنيال العمل
 من اكتسبوه ما األعضاء الدول ممثلو وتبادل  اإلسالمي". التعاون منظمة في األعضاء الدول في اإلسالمي
 في اإلسالمي يلللتمو  استراتيجيات إنشاء مجال في تحديات من وواجهوه إنجازات، من وحققوه خبرات،
 الدول في اإلسالمي للتمويل استراتيجيات "إنشاء عنوانها التي البحثية الدراسة في العمل فريق ونظر بلدانهم.
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 من بمجموعة العمل فريق وخرج االجتماع، لهذا خصيصا والمعدَّة اإلسالمي"، التعاون منظمة في األعضاء
 وجهات لتبادل الوزارية الجلسة ستناقشه الذي األساسي عالموضو  ستكون التي بالسياسات، المعنية التوصيات

 البند تحت الموضوع هذا عن إضافية معلومات ترد للكومسيك. والثالثين الثانية الدورة انعقاد أثناء في النظر،
  .األعمال جدول من (11)
 

 ناوك ،2116 ولاأل أكتوبر/تشرين 21 في المالي بالتعاون المعني العمل لفريق السابع االجتماع نعقدا
 في األعضاء للبلدان الممكنة والحلول المشكالت والعالمي: الوطني اإلسالمي المالي "الهيكل موضوعه

التي و ، موضوع االجتماعالتي تحمل اسم ونظر فريق العمل في الدراسة البحثية  اإلسالمي". التعاون منظمة
ي أعده " الذ2116لعام  للتمويلفاق المستقبلية كلف مكتب تنسيق الكومسيك بإعدادها، و"تقرير الكومسيك لآل

 مكتب تنسيق الكومسيك. وخرج فريق العمل بمجموعة من التوصيات المعنية بالسياسات.
 

 www.comcec.org) للكومسيك اإللكتروني الموقع على والعروض المنشورات ترد
  (ebook@comcec.orgو

 

 ] D(…)-OIC/COMCEC/32/16 - الوثيقة رقم التمويل: عن الكومسيك تنسيق مكتب من مقدَّمة نبذة [
 

 االجتماعين نتائج على دورتها، في الكومسيك، بإطالع الكومسيك تنسيق مكتب سيقوم  المطلوبة: اإلجراءات
  المالي. بالتعاون المعني العمل لفريق والسابع السادس

 
 للنقاش: مطروحة أسئلة

 
 بلدك؟ في اإلسالمي للتمويل استراتيجيات إنشاء دون تحول التي الرئيسية والعقبات التحديات ما (أ 
 التعاون منظمة في األعضاء البلدان في اإلسالمي للتمويل الوعي مستوى تحسين يمكن كيف (ب 

  اإلسالمي؟
  بلدك؟ في اإلسالمي التمويل استخدام تعزيز بشأن وتجاربه بلدك سياسات ما (ج 

 
 األعضاء الدول بورصات منتدى رعاية تحت ،التمويل مجال في المستمرة األنشطة تواصلت ذلك، ىإل إضافةً 

 واجتماعات ، المال رأس ألسواق التنظيمية بالجهات المعني الكومسيك ومنتدى اإٍلسالمي، التعاون منظمة في
  اإلسالمي. التعاون منظمة في النقدية والمؤسسات المركزية البنوك
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 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول ورصاتب منتدى -
 

 منظمة بورصات منتدى إنشاء إلى أدى ما وهو ؛2115 عام في البورصات بين فيما التعاون الكومسيك بدأت
 أواصر توطيد في مهمة إسهامات المنتدى أسهم قدو  اجتماعات. تسعة اآلن إلى عقد الذي اإلسالمي، التعاون
 التعاون لمنظمة بورز أند ستاندرد مؤشر إطالق مثل األعضاء؛ الدول بين فيما المالي التعاون

 نعقداو   .2012 عام في اإلسالمية، الشريعة أحكام مع متوافقة شركة 51 أداء لقياس اإلسالمي/الكومسيك
 ترد التركية. الجمهورية - اسطنبول في ،2116 األول أكتوبر/تشرين 27 في للمنتدى العاشر االجتماع

 /(http://www.oicexchanges.org) للمنتدى اإللكتروني الموقع على المنتدى بجهود المتعلقة وماتالمعل
 

 دورتها في الكومسيك، رئيس أردوغان، طيب رجب الرئيس فخامة وجهها التي الكلمة في ذلك، إلى إضافةً 
 اإلسالمي. التعاون مةمنظ في األعضاء الدول بين فيما للذهب بورصة إنشاء بشأن اقتراحا طرح الثالثين،

 "مبادرة المعنون التقرير اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بورصات منتدى أعد ذلك، وعلى
 الحادية دورتها في الكومسيك إلى وقدمها اإلسالمي"، التعاون منظمة في األعضاء للدول الذهب بورصة

 مواصلة المنتدى من والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك، طلبت كما بها. الكومسيك رحبت وقد والثالثين،
 البورصات، تكامل عملية بوتيرة اإلسراع أجل من النفيسة، بالمعادن المعني عمله فريق عبر الموضوع، دراسة

 التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما للذهب بورصة إنشاء بهدف التنظيمية، األطر وتوفيق
 كما والثالثين. الثانية دورتها انعقاد أثناء في الكومسيك، إلى الموضوع هذا حول رتقري وتقديم اإلسالمي،

 دورتها في الكومسيك عن والصادر الصلة ذي القرار مستذكرة الكومسيك، عن المنبثقة المتابعة لجنة أعربت
 منظمة في عضاءاأل للبلدان الذهب بورصة "مبادرة في تقدم من ُأحرز بما ترحيبها عن والثالثين، الحادية
 عمله فترة مد اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بورصات منتدى من وطلبت اإلسالمي"، التعاون
 والثالثين. الثانية دورتها في الكومسيك، إلى الشأن هذا حول تقرير وتقديم المبادرة إلعداد

 

 بإطالع للمنتدى، العامة األمانة بوصفها اسطنبول، بورصة تقوم أن المتوقع من  المطلوبة: اإلجراءات
 حول المذكور التقرير على وكذا المنتدى، بأنشطة المتعلقة األخيرة التطورات على - دورتها في - الكومسيك

 دورتها، في الكومسيك، ستناقشو  اإلسالمي". التعاون منظمة في األعضاء البلدان في الذهب بورصة "مبادرة
 ذلك. على بناءً  جراءاتإ من يلزم ما وتتخذ الموضوع هذا
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 من بمجموعة العمل فريق وخرج االجتماع، لهذا خصيصا والمعدَّة اإلسالمي"، التعاون منظمة في األعضاء
 وجهات لتبادل الوزارية الجلسة ستناقشه الذي األساسي عالموضو  ستكون التي بالسياسات، المعنية التوصيات

 البند تحت الموضوع هذا عن إضافية معلومات ترد للكومسيك. والثالثين الثانية الدورة انعقاد أثناء في النظر،
  .األعمال جدول من (11)
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 للنقاش: مطروحة أسئلة
 

 .2112 عام في بنجاح اإلسالمي/الكومسيك التعاون لمنظمة بورز أند ستاندرد مؤشر إطالق تم  (أ 
  العالم؟ أنحاء جميع وفي األعضاء الدول في بالمؤشر التعريف تعزيز يمكن كيف

   اإلسالمي؟ التعاون منظمة في ألعضاءا للبلدان للذهب بورصة إنشاء إمكانية بشأن توقعاتك ما (ب 
 
 المال ألسواق التنظيمية بالجهات المعني الكومسيك منتدى -

 

 التنظيمية بالجهات المعني الكومسيك منتدى إنشاء تم الكومسيك، بها خرجت التي المهمة القرارات مع تماشيا
 تنظيمية أساسية بنية إطار في والتعاون التنسيق أنشطة زيادة بهدف ،2111 عام في المال رأس ألسواق

 عقد اإلطار، هذا في األعضاء. الدول بين فيما واللوائح السياسات بين أكبر توافقا يحقق وبما وقانونية،
 ،2116 األول أكتوبر/تشرين 27 في للمنتدى الخامس االجتماع نعقداو  اآلن. إلى اجتماعات أربعة المنتدى

 للمنتدى اإللكتروني الموقع على المنتدى بجهود المتعلقة المعلومات ترد التركية. الجمهورية - اسطنبول في
(http://www.oicexchanges.org)/ 
 

 دورتها في الكومسيك، رئيس أردوغان، طيب رجب الرئيس فخامة وجهها التي الكلمة في ذلك، إلى إضافةً 
 اإلسالمي. التعاون منظمة في ءاألعضا الدول بين فيما للعقارات بورصة إنشاء بشأن اقتراحا طرح الثالثين،

 بورصة "مبادرة المعنون التقرير المال رأس ألسواق التنظيمية للجهات الكومسيك منتدى أعد ذلك، وعلى
 الكومسيك رحبت وقد والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك إلى تقديمها وجرى للعقارات"، المالية األوراق

 النهائي الهدف لبلوغ الموضوع، دراسة واصلي أن المنتدى من سها،نف الدورة في الكومسيك، وطلبت  بها.
 التعاون منظمة في األعضاء للبلدان للعقارات المالية األوراق تداول / العقارات لتجارة بورصة بإنشاء

 لجنة أعربت كما والثالثين. الثانية دورتها في - الكومسيك إلى الموضوع هذا عن اتقرير  قدمي أنو  اإلسالمي،
 عن والصادر الصلة ذي القرار مستذكرة والثالثين، الثاني اجتماعها في ،الكومسيك عن المنبثقة لمتابعةا

 المالية األوراق بورصة "مبادرة بشأن تقدم من ُأحرز بما ترحيبها عن والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك
 التنظيمية للجهات الكومسيك منتدى من وطلبت اإلسالمي"، التعاون منظمة في األعضاء للبلدان للعقارات
 دورتها في الكومسيك، إلى الشأن هذا حول تقرير وتقديم المبادرة إلعداد عمله فترة مد المال رأس ألسواق
 والثالثين. الثانية
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 للمنتدى، العامة األمانة بوصفها التركية، المال رأس أسواق هيئة تقوم أن المتوقع من  المطلوبة: اإلجراءات
 المذكور. التقرير وعلى المنتدى، بأنشطة المتعلقة األخيرة التطورات على دورتها، في الكومسيك، العبإط

  إجراءات. من يلزم ما واتخاذ المذكور، التقرير حول بالتشاور دورتها، في الكومسيك، ستقومو 
 

 للنقاش: مطروحة أسئلة
 

 المنتجات وتنويع المال، رأس سوق تطوير تعزيز بشأن بلدك يواجهها التي التحديات ما (أ 
 الدولية؟ المعايير مع يتماشى بما المالية،

  اإلسالمية؟ المالية األدوات بشأن خاصة، توجيهات أو لوائح أو خاص، قانون بلدك في هل (ب 
 منظمة في األعضاء البلدان في اإلسالمي المالي للقطاع الوعي مستوى رفع يمكن كيف (ج 

 اإلسالمي؟ التعاون
 
   اإلسالمي التعاون منظمة في النقدية والمؤسسات المركزية وكالبن اجتماعات -

 

 المركزية البنوك بين فيما التعاون أشكال تنشيط أعيد الكومسيك، عن الصادر الصلة، ذي للقرار وفقا
 للدول النقدية والمؤسسات المركزية البنوك تجتمع ،2119 عام ومنذ األعضاء. الدول في النقدية والمؤسسات

   المجال. هذا في والبشرية المؤسسية القدرات وتعزيز الخبرات، تبادل بغية ،منتظم نحو على األعضاء
 

 للتبكير إجراءات من يلزم ما اتخاذ أنقرة مركز من والثالثين، الثاني اجتماعها في المتابعة، لجنة طلبت كما
 التعاون منظمة في عضاءاأل للدول النقدية والمؤسسات المركزية للبنوك عشر الخامس االجتماع عقد في

  اإلسالمي.
 

 بالبنوك المتعلقة القضايا حول أنقرة مركز ينظمها التي القدرات، وبناء التدريب ببرامج كذلك اللجنة رحبت
 األعضاء. الدول في المعنية للمؤسسات األنشطة هذه مثل تنظيم مواصلة أنقرة مركز من وطلبت المركزية،

 

 األخيرة بالتطورات علما دورتها، في الكومسيك، بإحاطة أنقرة مركز يقوم أن توقعالم من  المطلوبة: اإلجراءات
 األعضاء. للدول النقدية والمؤسسات المركزية البنوك بين فيما بالتعاون المتعلقة

 

 للنقاش: مطروحة أسئلة
 

 المالي؟ القطاع استقرار ضمان أجل من بلدك في تنفيذها تم التي السياسات/البرامج ما     (أ 
 النقدية؟ المركزية/المؤسسات للبنوك والبشرية المؤسسية القدرات تعزيز في بلدك تجارب ما (ب 
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 للنقاش: مطروحة أسئلة
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(http://www.oicexchanges.org)/ 
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 الكومسيك رحبت وقد والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك إلى تقديمها وجرى للعقارات"، المالية األوراق
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 للمنتدى، العامة األمانة بوصفها التركية، المال رأس أسواق هيئة تقوم أن المتوقع من  المطلوبة: اإلجراءات
 المذكور. التقرير وعلى المنتدى، بأنشطة المتعلقة األخيرة التطورات على دورتها، في الكومسيك، العبإط

  إجراءات. من يلزم ما واتخاذ المذكور، التقرير حول بالتشاور دورتها، في الكومسيك، ستقومو 
 

 للنقاش: مطروحة أسئلة
 

 المنتجات وتنويع المال، رأس سوق تطوير تعزيز بشأن بلدك يواجهها التي التحديات ما (أ 
 الدولية؟ المعايير مع يتماشى بما المالية،

  اإلسالمية؟ المالية األدوات بشأن خاصة، توجيهات أو لوائح أو خاص، قانون بلدك في هل (ب 
 منظمة في األعضاء البلدان في اإلسالمي المالي للقطاع الوعي مستوى رفع يمكن كيف (ج 

 اإلسالمي؟ التعاون
 
   اإلسالمي التعاون منظمة في النقدية والمؤسسات المركزية وكالبن اجتماعات -

 

 المركزية البنوك بين فيما التعاون أشكال تنشيط أعيد الكومسيك، عن الصادر الصلة، ذي للقرار وفقا
 للدول النقدية والمؤسسات المركزية البنوك تجتمع ،2119 عام ومنذ األعضاء. الدول في النقدية والمؤسسات

   المجال. هذا في والبشرية المؤسسية القدرات وتعزيز الخبرات، تبادل بغية ،منتظم نحو على األعضاء
 

 للتبكير إجراءات من يلزم ما اتخاذ أنقرة مركز من والثالثين، الثاني اجتماعها في المتابعة، لجنة طلبت كما
 التعاون منظمة في عضاءاأل للدول النقدية والمؤسسات المركزية للبنوك عشر الخامس االجتماع عقد في

  اإلسالمي.
 

 بالبنوك المتعلقة القضايا حول أنقرة مركز ينظمها التي القدرات، وبناء التدريب ببرامج كذلك اللجنة رحبت
 األعضاء. الدول في المعنية للمؤسسات األنشطة هذه مثل تنظيم مواصلة أنقرة مركز من وطلبت المركزية،

 

 األخيرة بالتطورات علما دورتها، في الكومسيك، بإحاطة أنقرة مركز يقوم أن توقعالم من  المطلوبة: اإلجراءات
 األعضاء. للدول النقدية والمؤسسات المركزية البنوك بين فيما بالتعاون المتعلقة

 

 للنقاش: مطروحة أسئلة
 

 المالي؟ القطاع استقرار ضمان أجل من بلدك في تنفيذها تم التي السياسات/البرامج ما     (أ 
 النقدية؟ المركزية/المؤسسات للبنوك والبشرية المؤسسية القدرات تعزيز في بلدك تجارب ما (ب 
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 عشر الثاني البند
  استراتيجيات "إنشاء بشأن النظر وجهات تبادل 

 اإلسالمي" التعاون منظمة في األعضاء الدول في اإلسالمي للتمويل
 

 الكومسيك، قررتو  للكومسيك. الوزارية الجلسات رإطا في منتظمة بصورة النظر وجهات تبادل جلسات تنعقد
 "إنشاء النظر وجهات لتبادل المقبلة الوزارية الجلسة موضوع يكون أن والثالثين، الحادية دورتها في

 فريق من وطلبت اإلسالمي"، التعاون منظمة في األعضاء الدول في اإلسالمي للتمويل استراتيجيات
 مع بالتعاون الموضوع، هذا حول بالسياسات معنية توصيات إصدار ي،المال بالتعاون المعني الكومسيك
 دورتها في الكومسيك، إلى الشأن بهذا تقرير ورفع اإلسالمي، التعاون لمنظمة التابعة الصلة ذات المؤسسات

 ماعهاجت في المالي، بالتعاون المعني العمل فريق تشاور ذكره، السابق القرار مع تماشياو  والثالثين. الثانية
 انعقاد أثناء في ستجتمع التي النظر، وجهات لتبادل الوزارية بالجلسة الخاصة التحضيرات حول السادس،

 في الكومسيك، إلى لتقديمها بالسياسات المعنية بالتوصيات الفريق وخرج للكومسيك، والثالثين الثانية الدورة
 اإللكتروني: لكومسيكا موقع على بالسياسات التوصيات مسودة ترد المذكورة. الدورة

http://www.comcec.org. 
 

 التي بالسياسات، المعنية التالية بالتوصيات والثالثين، الثاني اجتماعها في علما، المتابعة لجنة أحيطت كما
 الوزارية للجلسة تحضيراتال سياق في السادس، اجتماعه في المالي بالتعاون المعني العمل فريق بها خرج
 إعداد على المذكور، االجتماع في األعضاء، الدول أيضا المتابعة لجنة وشجعت النظر. وجهات لتبادل

رسالها إليه، المشار الموضوع حول القطرية تقاريرها  أقصاه موعد في الكومسيك، تنسيق مكتب إلى إلكترونيا وا 
 .2116 الثاني نوفمبر/تشرين 1

 

 على دورتها في الكومسيك بإطالع الكومسيك، تنسيق مكتب يقوم أن المتوقع من  مطلوبة:ال اإلجراءات
 المعني العمل فريق أعدها التي التوصيات مسودة ذلك في بما النظر، وجهات بتبادل الخاصة التحضيرات

 ياتالتوص مسودة في بالنظر دورتها، في الكومسيك، ستقومو  السادس. اجتماعه في المالي، بالتعاون
  إجراءات. من يلزم ما واتخاذ المذكورة،
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 والثالثين الثالثة الكومسيك لدورة النظر وجهات تبادل جلسة في طرحها الممكن الموضوعات -
 

 علما وأحيطت طرحها، الممكن الموضوعات والثالثين، الثاني اجتماعها انعقاد أثناء في المتابعة، لجنة ناقشت
 والثالثين الثالثة الدورة انعقاد أثناء في تجتمع التي النظر وجهات ادلتب لجلسة التالية بالموضوعات
 للكومسيك:

 
 

 للتخفيف اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في التعليم على الحصول سبل تحسين (:1) الموضوع
 الفقر. حدة من المستدام

 

 اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول في الحرة التجارة مناطق دور تعزيز (:2) الموضوع
  اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء البلدان في الغذاء فاقد تقليل (:3) الموضوع
 اإلسالمي: التعاون منظمة في األعضاء البلدان في االستراتيجي للنقل األساسية البنية (:4) الموضوع
 الداخلي. النقل وشبكات والمحاور، البوابات،
 السياحة. خدمات لقطاع التنظيمية القواعد للمسلمين: المالئمة سياحةال (:5) الموضوع
 اإلسالمية. المالية األدوات تنويع (:6) الموضوع

 
 الدول على استبيان توزيع الكومسيك تنسيق مكتب من والثالثين، الثاني اجتماعها في المتابعة، لجنة طلبت

بالغ إليها، لمشارا الموضوعات بشأن نظرها وجهات على للوقوف األعضاء،  دورتها في بها الكومسيك وا 
 والثالثين. الثانية

 

 تبادل جلسة موضوع حول االستبيان نتائج الكومسيك تنسيق مكتب يقدم أن المتوقع من  المطلوبة: اإلجراءات
 وضوعم والثالثين، الثانية دورتها في الكومسيك، ستقررو  والثالثين. الثالثة دورتها في الكومسيك، إلى وجهات
 القادم. للعام النظر وجهات تبادل جلسة
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 عشر الثاني البند
  استراتيجيات "إنشاء بشأن النظر وجهات تبادل 
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 والثالثين الثالثة الكومسيك لدورة النظر وجهات تبادل جلسة في طرحها الممكن الموضوعات -
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 عشر الثالث البند
  للكومسيك والثالثين الثالثة الدورة تاريخ
 

 والثالثين الثالث واالجتماع للكومسيك، والثالثين الثالثة الدورة انعقاد تاريخي دورتها في الكومسيك ستقرر
 واالجتماعات الثاني، نوفمبر/تشرين في السنوية كالكومسي دورات ُتعقد أن العادة وجرت المتابعة. للجنة

  مايو/أيار. في المتابعة للجنة السنوية
 

 للكومسيك، والثالثين الثالثة للدورة محددين تاريخين الكومسيك تنسيق مكتب سيقترح  المطلوبة: اإلجراءات
 التاريخين. هذين بشأن دورتها في الكومسيك وستقرر المتابعة. للجنة والثالثين الثالث واالجتماع

 
 

 
   


