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 تنفيذي ملخص

 جهودها، )الكومسيك( اإلسالمي التعاون لمنظمة والتجاري االقتصادي للتعاون الدائمة اللجنة تواصل ،١٩٨٤ عام منذ
  اإلسالمي. التعاون منظمة في عضوا دولة ٧٥ عددها البالغ الدول بين فيما والتجاري ياالقتصاد التعاون تعزيز بهدف

 جهودها في واإلسهام اإلسالمية، األمة تواجهها التي االقتصادية للتحديات التصدي هو للكومسيك الرئيسي والهدف
 حوار منتدى باعتبارها أعضاءها، لكومسيكا تخدم المقام، هذا في األعضاء. البلدان بين فيما التجارة وتعزيز اإلنمائية،
يجاد الممارسات، وأفضل الخبرات وتبادل ونشرها، المعارف تقديم شأنه من للسياسات  وتقريب للتفاهم، مشتركة أرضية وا 
  األعضاء. الدول بين فيما السياسات

 الدورة في ،الكومسيك استراتيجية تماداع فمنذ والمشروعات. البرامج من العديد بتنفيذ بادرت أهدافها، الكومسيك تحقق وكي
 بالمملكة المكرمة، مكة في ٢٠١٢ أغسطس/آب ١٤-١٥ في انعقدت التي اإلسالمي، القمة لمؤتمر الرابعة االستثنائية

 التقارير تقدَّم بارز. بحضور وحظيت جديدة، ديناميكية الكومسيك مظلة تحت تُبَذل التي الجهود اكتسبت السعودية، العربية
 الكومسيك. استراتيجية تنفيذ في تقدم من ُأحرز ما عرض أجل من للكومسيك، وزاريةال اتجلسال إلى العمل لسير ويةالسن
 الكومسيك، استراتيجية لتنفيذ تمت التي الرئيسية اإلنجازات حول عامة نظرة العمل لسير التقرير هذا يقدم الصدد، هذا في
 عمل فرق وهما الكومسيك؛ استراتيجية آليتي تنفيذ في التقدم والسيما مسيك،للكو  والثالثين الحادية الدورة انعقاد منذ

 حول التعاون، مجاالت من مجال لكل معلومات، التقرير يقدم ذلك، على بناء   الكومسيك. مشروعات وتمويل الكومسيك،
 التابعة المؤسسات بها عتضطل التي األنشطة على الضوء يسلَّط كما المعني. العمل فريق عقدها اجتماعات آخر نتائج

 االستراتيجية. في الواردة المهمة تنفيذ تخدم التي اإلسالمي، التعاون لمنظمة

 العمل فرق عقدت اسطنبول، في ،٢٠١٥ الثاني نوفمبر/تشرين ٢١-٢٤ في للكومسيك، والثالثين الحادية الدورة انعقاد منذ
 المستقبلية لآلفاق وثائق ٦و ،بحثية دراسة ١٢ جتماعات،اال لهذه الكومسيك، تنسيق مكتب ونشر ناجحا. اجتماعا ١٢

 بما االجتماع، نتائج عرض بغية االجتماع، بمحاضر وثيقة نشر تم العمل، فرق اجتماعات من اجتماع كل وبعد القطاعية.
 باجتماعات المتعلقة المنشورات كل ترد مناقشات. من ُطرح وما عروض من االجتماع أثناء في ُقدَّم ما ملخصات ذلك في
 إلكتروني، كتاب صيغة في االجتماعات، ومحاضر القطاعية، المستقبلية واآلفاق ،البحثية الدراسات والسيما العمل؛ فرق
  (http://ebook.comcec.org) للكومسيك: اإللكتروني الموقع على

 بالسياسات خاصة نقاش جلسة إجراء العمل فرق تواصل العمل، فرق اجتماعات من اجتماع كل في  المتبَّع للعمل وفقا
 الدراسات في يرد مما المستَمد االجتماع موضوع بشأن ،بالسياسات المعنية التوصيات المشاركون ويناقش مشاوراتها. ضمن
 اجتماع كل قبل ،بالسياسات خاصة أسئلة من االتصال نقاط على ُيطرح ما على األعضاء البلدان إجابات ومن ،البحثية

 ذلك، وعلى واعتمادها. فيها للنظر الوزارية الجلسة إلى بالسياسات التوصيات هذه تحال ثم العمل. فرق اجتماعات من
 والثالثين الثانية الدورة أمام العمل، فرق الجتماعات والثامنة السابعة الجولتان بها خرجت التي التوصيات، ستقدَّم

 إضافية. إجراءات من يلزم ما التخاذ للكومسيك،

http://ebook.comcec.org/
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 والمؤسسات األعضاء البلدان استنهاض يتم االستراتيجية، لتنفيذ الثانية اآللية وهو الكومسيك، مشروعات تمويل خالل من
 إطار في تنفَّذ التي المشروعات إعداد يتم وأهدافها. الكومسيك استراتيجية مبادئ لتحقيق اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة
 أثناء في اعتمادها ويتم بالسياسات، معنية توصيات من بها يتصل ما العمل فرق صاغت التي المجاالت في اآللية، هذه

 المشروعات لمالكي السياسات، لدعم مهمة أداة توفر اآللية هذه فإن ثم، ومن للكومسيك. الوزارية االجتماعات انعقاد
 منها. والمستفيدين

 بتنفيذ األعضاء البلدان تقوم إذ المشتركة. للتحديات التصدي على تتعاون كي ألعضاء،ا للبلدان فرصة توفر أنها كما
 المستفيدة لألطراف اإلجمالي العدد فإن وهكذا، الواحد. المشروع في بلدين عن يقل ال ما يشارك حيث التعاون، مشروعات

 ١٤ تنفيذ بنجاح تم اآللية، هذه لتنفيذ يةالثان السنة وخالل .كبيرة بدرجة المشروعات مالكي عدد يفوق المشروعات من
 ذلك، إلى إضافة   الكومسيك. مشروعات تمويل آلية تقدمها التي الفوائد دولة ٤٠ من أكثر وجنت ،٢٠١٥ عام في مشروعا
 البلدان تعاون وبفضل الكومسيك. مشروعات تمويل آلية لتنفيذ الثالث العام وهو العام، هذا في مشروعات ٩ تنفيذ جاري

ه الكومسيك. مشروعات تمويل آلية من عضوا بلدا ٣٠ حوالي يستفيد شريكة،ال  في للمشروعات الرابعة الدعوة وستوجَّ
 .٢٠١٦ سبتمبر/أيلول

 اسطنبول، في ،٢٠١٦ /نيسان أبريل ١٠-١٥ في اإلسالمي القمة لمؤتمر عشر الثالثة الدورة التركية الجمهورية استضافت
 للفترة العمل لسير الكومسيك تقرير" اإلسالمية. القمة رئاسة منصب تركيا تقلدت فقد ذلك، لىع وبناء   التركية. بالجمهورية

 من ُبذل ما وكذا المعدَّل، األساسي والنظام الكومسيك استراتيجية تنفيذ في تقدم من ُأحرز ما يعرض الذي "٢٠١٣-٢٠١٦
 رحب وقد اإلسالمي. القمة لمؤتمر عشر الثالثة الدورة إلى وتقديمه إعداده تم السابقة، الدورة انعقاد منذ للتعاون جهود
 الناجح للتنفيذ تقديره بالغ عن "أعرب حيث المعدَّل، األساسي والنظام الكومسيك الستراتيجية الناجح بالتنفيذ القمة مؤتمر

 مؤتمر أهاب وقد الرابعة. يةاالستثنائ دورتها في القمة اعتمدتها التي الكومسيك، استراتيجية وتنفيذ األساسي النظام لمراجعة
 الوثيق والتعاون التنسيق من إطار في الكومسيك، واستراتيجية  المعدَّل األساسي النظام تنفيذ لتعزيز األعضاء بالدول القمة
 عمل في بفاعلية تشارك أن األعضاء الدول من المؤتمر وطلب اإلسالمي؛ التعاون منظمة لميثاق ووفقا العامة، األمانة مع
 التركية." الجمهورية رئيس أردوغان، طيب رجب الرئيس فخامة رئاسة تحت ومسيك،الك

 البلدان لمناقشة ،٢٠١٦ يونيو/حزيران ١-٢ في الكومسيك، اتصال لنقاط الرابع السنوي االجتماع انعقد ذلك، إلى إضافة  
 هذا أثناء ففي الكومسيك. اتمشروع تمويل وآلية الكومسيك، عمل فرق بها ُتعنى التي الجوهرية للقضايا األعضاء
 فرق بها خرجت التي بالسياسات، التوصيات  تنفيذ في تقدم من ُأحرز ما لمناقشة للمشاركين الفرصة ُأتيحت االجتماع،

 الفاعلة المشاركة في المستفيض البحث أيضا وجرى التوصيات. هذه لتنفيذ الفعالة المتابعة ووسائل طرق ومناقشة العمل،
 تمويل حول تدريبية جلسة قدِّمت كما الكومسيك. مظلة تحت المعارف، لتقديم جهود من ُيبذل فيما اء،األعض للبلدان

 لتقديم الرابعة الدعوة إطار في المشروعات، تقديم تفاصيل على المشاركين إطالع تم حيث الكومسيك، مشروعات
 .٢٠١٦ سبتمبر/أيلول في إطالقها خططالم من كان التي المشروعات

 مع يتماشى بما الماضي، العام مدار على تنفيذها جرى التي المختلفة األنشطة حول معلومات أيضا التقرير هذا يقدم 
 مكتب وهي: أال ؛اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة الصلة، ذات المؤسسات نظمتها أنشطة وهي الكومسيك. استراتيجية

 اإلسالمي البنك ومجموعة التجارة، لتنمية التجاري والمركز والزراعة، والصناعة للتجارة اإلسالمية والغرفة الكومسيك، تنسيق
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 أنشطة وتقوم البواخر. لمالكي اإلسالمي واالتحاد اإلسالمية، للدول والمقاييس المواصفات ومعهد أنقرة، ومركز للتنمية،
 تنفيذ ونجاح فعالية نلضما محوري بدور الكومسيك، استراتيجية مع المتماشية اإلسالمي، التعاون منظمة مؤسسات

 التعاون منظمة مؤسسات ونظمتها االستراتيجية، أهداف تحقيق تخدم التي باألنشطة قائمة التقرير بهذا مرفق االستراتيجية.
 .٢٠١٥-٢٠١٦ في اإلسالمي
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 التعاون مجاالت األول: الفصل

 التجارة-١
 التجارة تيسير :٢٠١٦ عام في بالتجارة المعني العمل فريق اجتماعات   ١-١

 يكالكومس عمل فريق ويركز العالمية. االقتصادية الخطة في في الواردة المهمة الموضوعات أحد التجارة تيسير أصبح
 في الواردة المهمة الُمخرجات مجاالت من مجال أيضا وهي التجارة، تيسير قضايا على محددا تركيزا بالتجارة المعني

 الكومسيك. استراتيجية

 بالتجارة المعني العمل لفريق السابع االجتماع توسَّع الصدد، هذا في
 االمتثال وهو أال التجارة؛ تيسير جوانب من مهم جانب تناول في

 ٢٥ في بالتجارة المعني العمل فريق اجتمع إذ الدولية. للمعايير
 موضوعه وكان التركية، بالجمهورية أنقرة في ،٢٠١٦ فبراير/شباط

 للمعايير اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول امتثال "تعزيز
 الحواجز معايير حول المشاركون تشاور االجتماع، أثناء فيالدولية".

 امتثال وتعزيز جودة، ذات أساسية بنية وتطوير الجمركية، غير
 المعدَّة ،البحثية الدراسة أبرزت الدولية. للمعايير األعضاء الدول

 التعاون منظمة في األعضاء الدول امتثال أهمية لالجتماع،
 التنافسية القدرة لتحسين وخاصة   الدولية، للمعايير اإلسالمي
 في  حواجز. من تواجهه ما على بالقضاء التجارة، وتيسير للتصدير،

 األعضاء للدول الفاعلة للعضوية الخاصة األهمية تظهر المقام، هذا
 وجود إلى الدراسة وأشارت الدولية. بالمعايير المعنية المنظمات في

 هيئة في األعضاء الدول عدد يبلغ إذ المنظمات؛ هذه في األعضاء الدول مشاركة من الحالي، الوقت في متفاوتة، درجات
 عضوا، دولة ٣٥ )األيزو( للتقييس الدولية المنظمة وفي اإلسالمي، التعاون منظمة في عضوا دولة ٥٥ الغذائي الدستور

 للدول الفاعلة المشاركة من لمزيد مستمرة حاجة وجود أبرزت الدراسة أن إال عضوا. لةدو  ١١ الكهروتقنية الدولية الهيئة وفي
 للمعايير النطاق واسع واعتماد الشمولية لتعزيز وذلك الدولية، المعايير توحيد هيئات به تقوم التي الفني العمل في األعضاء
 الدولية.

 المشاركون ذكره وفيما المذكور، البحث في وردت التي أخرى، تحديات جملة بين من التالية، التحديات على الوقوف وجرى
 بالتجارة: المعني العمل لفريق السابع االجتماع في

 التجاري. التكامل مستوى انخفاض 
 الوطنية. األساسية بالبنية المتصلة المعايير كفاءة عدم  
 المتبادل. واالعتراف المطابقة تقييم مستوى تدني 
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 بالسياسات: توصيات من يلي بما العمل يقفر  خرج المشاورات، بعد

 التجارة، لتيسير المهمة الجوانب من آخر جانبا الحدودية الوكاالت بين التعاون ُيعتبر الدولية، للمعايير االمتثال عن فضال  
 العالمية التجارة منظمة التفاقية فوفقا العالمية. الخطة في الواردة
 الدول من دولة ١٥ اأيض وقعتها التي التجارة، تيسير بشأن

 المعنية البلدان تلتزم اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء
 الحدود: عبر بالتعاون المتعلقة التالية القضايا في بالتعاون

 العمل، وساعات أيام اتساق  
 والشكليات، اإلجراءات اتساق  
 المشتركة، المرافق وتبادل إنشاء 
 مشتركة، رقابية ضوابط 
 الحدودية. للمراقبة ةجامع نقطة  إنشاء  

 األعضاء للدول الحدودية الوكاالت بين التعاون مستوى يتفاوت
 المستخَدمة العديدة للمؤشرات وفقا اإلسالمي التعاون منظمة في

 إذ الحدودية. الوكاالت أنشطة في البلدان تعاون مستوى لقياس
 مستوى يحدد الذي الدولي، للبنك اللوجستي األداء لمؤشر وفقا

 فيما ٢.٥٣ تبلغ متوسطة نقطة أعلى اآلسيوية المجموعة بلدان تسجل ،٥ إلى ٠ من بمقياس التخليص عملية في اءةالكف
 تسجل اآلخر، الجانب وعلى نقطة. ٢.٤٦ تسجل التي العربية المجموعة بلدان وتليها التخليص، عمليات بكفاءة يتعلق
 .٢.٣٠ تبلغ متوسطة نقطة أدنى األفريقية المجموعة بلدان

 صفر بمقياس الخارجية، الحدودية الوكاالت بين للتعاون االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة مؤشر يحدد كما
 التعاون معدل يبلغ المؤشر، لهذا ووفقا األخرى. والبلدان المجاورة البلدان مع الحدودية الوكاالت بين التعاون مستوى ،٢ إلى

 .٠.٨٢ بمقياس األفريقية المجموعة ثم ،١.١١ بمقياس اآلسيوية المجموعة بلدان ويليها ،١.٥١ العربية للمجموعة الخارجي

 األعضاء البلدان بين فيما البينية التجارة وتعزيز التجارة، لتيسير الحدودية الوكاالت بين التعاون أهمية االعتبار في أخذا
 األول أكتوبر/تشرين ٦ في الثامن، اجتماعه التجارةب المعني الكومسيك عمل فريق عقد اإلسالمي، التعاون منظمة في

 التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما الحدودية الوكاالت بين التعاون "تحسين لموضوع خصصه حيث ،٢٠١٦

 بالتجارة المعني العمل لفريق السابع االجتماع عن ادرةالص بالسياسات، المعنية التوصيات

 جودة. ذات وطنية أساسية بنية إنشاء/تعزيز 

 المعايير. لتوحيد الدولية الهيئات عمل في الفاعلة للمشاركة األعضاء، الدول تبذلها التي الجهود دعم 

 في جودة ذات أساسية بنية إنشاء أجل من وافقية،ت معايير العتماد اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد أنشطة تعزيز 
 اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينية التجارة لتعزيز اإلسالمي، التعاون منظمة
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 دانالبل تواجهها التي الرئيسية التحديات العمل فريق في والمشاركون البحثية، الدراسة وأبرت التجارة." لتيسير اإلسالمي
 بينها: ومن األعضاء،

 الحدودية. الوكاالت بين والتعاون التنسيق عدم 
 الكفاءة. ويعوزها ومكلفة طويلة جمركية إجراءات  
 البلدان. بين العمل ساعات بين التوفيق عدم 
 الحدودية. الوكاالت بين المعلومات تبادل كفاية عدم 

 يتعلق فيما األعضاء البلدان تواجهها التي التحديات على للتغلب الالزمة بالسياسات توصيات من يلي بما العمل فريق خرج
 الحدودية: الوكاالت بين بالتعاون

 

 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات تنظمها أخرى وأنشطة تطورات من بالتجارة يتعلق ما  ١-٢

 المي:اإلس التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما التجارية األفضليات نظام

 في الكومسيك مشروعات أهم هو اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات نظام إن
 )بريتاس(، التفضيلية التعريفة خطة وبروتوكول اإلطارية، االتفاقية وهي: أال اتفاقيات؛ ثالث على ويقوم التجارة، مجال
 للنظام القانوني األساس اكتمل الثالث، االتفاقية على أعضاء بلدان عشرة عن يقل ال ما وبتصديق المنشأ. قواعد واتفاقية

 .٢٠١١ أغسطس/آب في

 تفي أن يجب اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات نظام تفعيل أجل من ذلك، ومع
 بين فيما التجارية األفضليات لنظام الثالثة التفاقياتا على التصديق  واحد: آن في بشرطين األعضاء البلدان من ١٠

 منذ  التجارية. المفاوضات للجنة العامة األمانة إلى امتيازاتها قوائم وتقديم اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول
 العامة األمانة إلى بها لخاصةا االمتيازات قائمة اإلسالمية إيران جمهورية قدمت للكومسيك، والثالثين الحادية الدورة انعقاد
 األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات نظام شروط استوفت التي البلدان عدد بلغ وهكذا التجارية؛ المفاوضات للجنة

 بالتجارة المعني العمل لفريق الثامن االجتماع عن الصادرة بالسياسات، المعنية التوصيات

 وتشجيع الحدود، عبر بالتجارة الصلة وذات اللوجستية األمور من غيرها وفي الجمارك، في يةالدول المعايير اعتماد تشجيع 
 والعمليات الحدود عبر بالتجارة المتعلقة واإلجراءات القواعد لتبسيط وذلك الصلة، ذات الدولية لالتفاقيات االنضمام

  بينها، فيما والتوفيق اللوجستية،

 فيهم، الموثوق وبالتجار الحدود مراقبة بضوابط المتبادل باالعتراف صةالخا الترتيبات/االتفاقات تشجيع 

 تكنولوجيا أنظمة بين االتصال وسائل تطوير عبر األعضاء، للدول الحدودية الوكاالت بين فيما المعلومات تبادل تعزيز 
 الصلة، ذات لدوليةا الشبكات في والمشاركة المعلومات، لتبادل منتظمة منابر وتقديم واالتصاالت، المعلومات

 البلدان بين المشتركة الجهود عبر النقل، وسائل بين االتصال وسبل البرية، الحدود عبور لنقاط األساسية البنية تطوير 
 على الوقوف أجل من المعنيين المصلحة أصحاب تتضمن مشتركة فنية/عمل لجان بإنشاء المثال، سبيل على المتجاورة؛

  ختناقات.اال في تتسبب التي العوامل
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 نظام اتفاقيات على وقعت/صدقت التي األعضاء، البلدان قائمة على االطالع يمكن بلدا. ١٣ اإلسالمي التعاون منظمة في
 اإللكتروني: الموقع على اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية اتاألفضلي

 Sign.pdf-OIC-OIC/TPS-http://www2.comcec.org/UserFiles/File/TPS  

 لثالثينوا ديةالحا الدورة هامش على انعقد الذي المشاِركة، بالدول التجارة لوزراء التشاوري عاالجتما وصل ذلك، إلى إضافة  
 يف ضاءاألع الدول بين فيما التجارية األفضليات لنظام الكامل التنفيذ موعد حول المشاركين بين تفاهم إلى للكومسيك،

 كل وةبدع والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك، تقام وعليه، .٢٠١٦ مارس/آذار ١ ليكون اإلسالمي، التعاون منظمة
 التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات نظام اتفاقيات على صدقت التي المشاِركة الدول

 التي تيازاتاالم قوائم تحديث تتضمن التي الالزمة اإلجراءات من لالنتهاء بها، الخاصة االمتيازات قوائم وقدمت اإلسالمي،
خطار تقديمها، سبق  ذهااتخا يجب التي الصلة، ذات الداخلية التدابير بشأن التجارية المفاوضات للجنة العامة األمانة وا 
 ١ في اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات نظام التفاقية المنشأ قواعد لتنفيذ

 واألردن، وباكستان، وماليزيا، تركيا، وهي أعضاء؛ دول ست قامت ،٢٠١٦ أيلول/سبتمبر وفي .٢٠١٦ مارس/آذار
يران، وبنجالديش،  التجارية. المفاوضات للجنة العامة األمانة إلى المحدَّثة امتيازاتها قوائم بتقديم وا 

 نلبلداا في الخاص القطاعو  بالحكومات للمسؤولين وندواته، فاعلياته تنظيم التجارة لتنمية اإلسالمي المركز يواصل كما
 اونالتع منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات نظام اتفاقية حول الوعي مستوى رفع بهدف األعضاء،
 لدولل بيةتدري ندوة التجارة لتنمية اإلسالمي المركز نظم اإلطار، هذا في .وذلك ،بها الملحقين والبروتوكولين اإلسالمي
 في المي"اإلس التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات "نظام حول اإلفريقية لدانالب من األعضاء

 الجهات على للقائمين أخرى ندوة تنظيم جرى كما المغربية. بالمملكة البيضاء، الدار في ،٢٠١٦ مارس/آذار ٢٨-٣٠
 الهاشمية. األردنية بالمملكة عمان، في ،٦٢٠١ أبريل/نيسان ٤-٥ في واألردن، فلسطين دولة في التنفيذية

 واالتصاالت النقل- ٢
 وسالمتها الطرق صيانة :٢٠١٦ عام في واالتصاالت بالنقل المعني العمل فريق اجتماعات   ٢-١

 ،١٥٢٠ املع للنقل المستقبلية اآلفاق لتقرير فوفقا البري. النقل ووسائل الطرق على الحديثة النقل أنظمة اعتماد يزداد
 ،شخاصلأل السطحي النقل في النمو نسبة تتراوح والتنمية، االقتصادي التعاون لمنظمة للنقل الدولي المنتدى عن الصادر

 في النقل وسياسات المستقبلية، النفط أسعار حسب %،٢٣٠و %١٢٠ بين ما ،٢٠٥٠ عام حتى العالم مستوى على
 %٢٣٠ بين ما ،٢٠٥٠ عام حتى العالم مستوى على ضائع،للب السطحي الشحن حجم في النمو نسبة تتراوح كما الحضر.

 ريقف كرَّس الموضوع، هذا ألهمية ونظرا المستقبل. في المحلي اإلجمالي بالناتج المتربطة الشحن كثافة حسب %،٤٢٠و
  البري. النقل لتناول متتاليين اجتماعين واالتصاالت بالنقل المعني العمل

http://www2.comcec.org/UserFiles/File/TPS-OIC/TPS-OIC-Sign.pdf


8 

 في انعقد الذي بالنقل، المعني العمل لفريق السابع االجتماع أثناء في
 في الطرق صيانة تعزيز" موضوعه وكان ،٢٠١٦ مارس/آذار ٢٤

 المناقشات ركزت "،اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول
 عامة نظرة طرح وعلى الطرق، لصيانة المفاهيمي اإلطار على تحديدا
 التعاون منظمة وفي العالم في الطرق لصيانة الحالي الوضع حول

 األعضاء الدول تواجهها التي التحديات على وكذا اإلسالمي،
  لها. للتصدي الالزمة بالسياسات والتوصيات

 العقبات االجتماع، لهذا خصيصا تُأعدَّ  التي ،البحثية الدراسة وأبرزت
 في األعضاء الدول في الطرق صيانة بممارسات المتعلقة الرئيسية
 اإلسالمي؛ التعاون منظمة

 التخطيط لدعم فيها والموثوق المتسقة البيانات ابغي 
  والبرمجة.

 اإلسالمي. التعاون منظمة بلدان معظم في الطرق شبكات أوضاع سوء  
 الطرق. صيانة قطاع في المؤسسية والممارسات التنمية بشأن الجيدة، الدولية الممارسات مسار عن التخلف  
 الطرق. صيانة في الحوكمة ضعف 
 الطرق. صيانة يلتمو  كفاية عدم  
 للميزانية. التخطيط عملية خالل الريف في الطرق شبكات بصيانة االهتمام كفاية عدم  

 خرج واالتصاالت، بالنقل المعني العمل فريق أجراها التي والمشاورات ،المذكورة البحثية للدراسة الرئيسية النتائج ضوء في
 صيانة بشأن األعضاء البلدان تواجهها التي التحديات على للتغلب الالزمة بالسياسات توصيات من يلي بما العمل فريق

 الطرق: صيانة خدمات وتحسين الطرق،

 وهي البري، بالنقل تتعلق أخرى مهمة قضية بشأن واالتصاالت بالنقل المعني العمل فريق تشاور الثامن، االجتماع أثناء في
  اإلسالمي. نالتعاو  منظمة في األعضاء الدول في الطرق سالمة تحسين

 وخيمة. واالجتماعية االقتصادية ونتائجها العامة، للصحة كبرى عالمية مشكلة الطرق حوادث عن الناجمة اإلصابات ُتعتبر
 تصل االجتماع، لهذا خصيصا ُأعدت التي البحثية للدراسة ووفقا والبشرية. االقتصادية التنمية في اإلنجازات تعيق إنها إذ

 واالتصاالت بالنقل المعني العمل لفريق السابع االجتماع عن الصادرة بالسياسات، المعنية التوصيات

 والبيانات. األدلة على بناء   الطرق لصيانة وطنية يةجاستراتي إعداد  

 خالل من للطرق، لتموي من متوفر هو لما الفعال االستخدام وتعزيز الطرق، لصيانة ومستدام كاف   تمويل تخصيص ضمان 
 مؤسسي. وهيكل سليم قانوني إطار

 الطرق. لصيانة األداء على القائمة العقود استخدام  

 الطرق. بيانات قاعدة إلدارة نظام إنشاء 
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 المنخفض الدخل ذات البلدان في المسجلة السيارات مجموع نسبة
 وهذه %.١٦ العالم في الطرق على الوفيات ونسبة فقط، %١

 نسبة يعادل بما %،١٠ تتعدى ال المتقدمة البلدان في الحصة
 السيارات نسبة وتصل المسجلة. السيارات مجموع من %٤٦

 أنها حين في %،٥٣ المتوسط الدخل ذات البلدان في المسجلة
 ذات الدول وبين الطرق. حوادث إجمالي من %٧٤ بةنس تسجل
 التعاون منظمة في األعضاء والمتوسط، المنخفض الدخل

 في منخفضة، السيارات ملكية معدالت تكون ما عادة   اإلسالمي،
 ذات البلدان في بمعدالتها مقارنة   الوفيات معدالت ترتفع حين

 .1المرتفع الدخل

 عنها يسفر وما الطرق وادثح تجنُّب يمكن اآلخر، الجانب على
 منظومة عبر إجراءات، الحكومات تتخذ بأن للوفيات حاالت من

 المذكورة، البحثية للدراسة ووفقا الطرق. سالمة لمعالجة متكاملة
 واالتصاالت، بالنقل المعني العمل فريق أجراها التي والمشاورات

  األعضاء: لالدو  في الطرق سالمة لتحسين التالية، للتحديات التصدي يجب

 الطرق، لسالمة وطنية استراتيجية وجود عدم وكذا والنافذة، المالئمة التشريعات غياب 
 بعدها، وما بالحوادث الخاصة للتحقيقات إدارة وجود عدم 
 الطرق، لسالمة الكافي التمويل غياب 
 والبشرية(، التنظيمية القدرات )مثل المناسبة الموارد غياب 
 القيادة، على التدريبات كفاية عدم  
 والمرور. للطرق الهندسية األعمال اتساق عدم 

 الدول تواجهها التي للتحديات التصدي بغية بالسياسات، توصيات من يلي بما واالتصاالت بالنقل المعني العمل فريق خرج
 الطرق: سالمة تنفيذ أشكال وتحسين الطرق، سالمة قضايا في األعضاء

                                                           
 .٢٠١٦ اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء لالدو في الطرق سالمة تحسين الكومسيك، تنسيق مكتب 1

 واالتصاالت بالنقل المعني العمل لفريق الثامن االجتماع عن الصادرة بالسياسات، المعنية التوصيات

 األعضاء، الدول في الطرق لسالمة الوعي مستوى رفع 

 مع يتواءم بما  السالمة أنظمة نهج وتكييف الطرق، بسالمة الخاصة المتحدة لألمم الرئيسية واالتفاقيات باالتفاقات االلتزام 
 .الطرق سالمة إلدارة الوطني النظام

 الحوادث، وبيانات الطرق لسالمة ومستدام فيه موثوق نظام إنشاء 

 الطرق. سالمة إدارة بمسؤولية لالضطالع التخصصات متعددة وطنية هيئة وتكليف الطرق، لسالمة وطنية استراتيجية إعداد 
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 السياحة-٣
 :للمسلمين المالئمة السياحة :٢٠١٦ عام في بالسياحة المعني ملالع فريق اجتماعات ٣-١

 في هائال نصيبا ويحتل السياحة، قطاع في الظهور حديث جانبا للمسلمين المالئمة السياحة باتت األخيرة، السنوات في
 المحفز وهو ؛٠٢٠٣ بحلول نسمة مليار ٢.٢ ليصل المسلمين سكان عدد يزداد أن المتوقع فمن العالمية. السياحة سوق

 2.للمسلمين المالئمة السياحة قطاع لنمو الرئيسي

 ١٨٠ ليصل العدد هذا يزداد أن المتوقع ومن ،٢٠١٤ عام في سائح مليون ١١٦ المسلمين للسائحين اإلجمالي العدد بلغ
 كان إلسالمي،ا التعاون منظمة في للمسلمين المالئمة السياحة بوضع يتعلق وفيما سنوات. خمس غضون في سائح مليون
 عام في سائح مليون ٦٤ اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان على الوافدين المسلمين للسائحين اإلجمالي العدد

 ٩٨ ليصل العدد هذا يزداد أن المتوقع ومن ،٢٠١٤
  ٢٠٢٠.3 عام في سائح مليون

 للمسلمين، المالئمة السياحة قطاع ألهمية ونظرا
 المعني عملها لفريق اجتماعات ثةثال الكومسيك كرست

 للمسلمين. المالئمة السياحة موضوع لمناقشة بالسياحة
 المعني العمل لفريق السابع االجتماع أثناء في

 وكان ،٢٠١٦ فبراير/شباط ٤ في انعقد الذي بالسياحة،
 جوانب فهم للمسلمين: المالئمة السياحة" موضوعه
 ةمنظم في األعضاء الدول في والطلب العرض

 عامة نظرة طرح وعلى للمسلمين، المالئمة للسياحة المفاهيمي اإلطار على تحديدا المناقشات ركزت "،اإلسالمي التعاون
 وكذا اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان وفي العالم في للمسلمين المالئمة السياحة لقطاع الحالي الوضع حول
  األعضاء. البلدان في للمسلمين المالئمة السياحة قطاع تطوير بشأن عضاءاأل الدول تواجهها التي التحديات على

 مليون ٦١١ بلغ قد المسلمين للسائحين اإلجمالي العدد أن االجتماع، لهذا خصيصا ُأعدَّت التي ،البحثية الدراسة أبرزت
 يتعلق وفيما سنوات. مسخ غضون في سائح مليون ١٨٠ ليصل العدد هذا يزداد أن المتوقع ومن ،٢٠١٤ عام في سائح
 على نالوافدي المسلمين للسائحين اإلجمالي العدد كان اإلسالمي، التعاون منظمة في للمسلمين المالئمة السياحة بوضع
 صللي العدد هذا يزداد أن المتوقع ومن ،٢٠١٤ عام في سائح مليون ٦٤ اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان

  .٢٠٢٠ عام في سائح مليون ٩٨

 تم اعاته،اجتم يف بالسياحة المعني العمل فريق تناولها التي والمشاورات ،المذكورة البحثية للدراسة الرئيسية النتائج ضوء في
 اآلتية: التحديات على الوقوف

 للمسلمين. المالئمة السياحة لسوق الوعي غياب 

                                                           
 اإلسالمي" التعاون منظمة في األعضاء الدول في والطلب العرض جانبي فهم للمسلمين: المالئمة "السياحة الكومسيك، تنسيق مكتب2
 السابق. المرجع 3
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 للمسلمين. المالئمة لسياحةا وخدمات منتجات بشأن بينها، فيما والتوفيق المعايير توحيد عدم 
 اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء غير البلدان لدى التنافسية القدرة زيادة 
 اإلسالموفوبيا. وصعود اإلسالم، عن الخاطئة التصورات  
 الجوية. الروابط كفاية عدم 

 يتعلق فيما األعضاء البلدان اجههاتو  التي التحديات على للتغلب الالزمة بالسياسات توصيات من يلي بما العمل فريق خرج
 :به الصلة ذات الخدمات وتحسين ين،للمسلم المالئمة السياحة بقطاع

 

 القطاع، لهذا جديدة وخدمات منتجات إنشاء للمسلمين المالئمة السياحة على المتنامي الطلب يقتضي ذلك، إلى إضافة  
 الثامن االجتماع انعقد الصدد، هذا في لها. الفعال التسويق وكذا
 وكان ،٢٠١٦ سبتمبر/أيلول ١ في بالسياحة المعني العمل لفريق

 منتجات وتسويق إنشاء للمسلمين: المالئمة "السياحة موضوعه
 في األعضاء البلدان في للمسلمين المالئمة للسياحة وخدمات
 المشاركون ناقش االجتماع، أثناء في ."اإلسالمي التعاون منظمة

 منتجات وتسويق إنشاء في الحالية تجاهاتاال األعضاء البلدان من
 لدعم الحكومات وسياسات للمسلمين، المالئمة للسياحة وخدمات
 البلدان تواجهها التي والتحديات للمسلمين، المالئمة السياحة قطاع

 استراتيجيات إلعداد الالزمة بالسياسات التوصيات وكذا األعضاء،
 وتسويقها. مسلمينلل المالئمة السياحة منتجات إلنشاء فعالة

 إنشاء للمسلمين: المالئمة السياحة" المعنونة البحثية الدراسة أبرزت
 البلدان في للمسلمين المالئمة للسياحة وخدمات منتجات وتسويق

 اختيار معايير أهم من معيار هو للمسلمين المالئمة السياحة خدمات توفُّر أن اإلسالمي"، التعاون منظمة في األعضاء
 السائحين وعي يزداد ،البحثية الدراسة لهذه ُأجري الذي المسح وفق وكذلك، السياحية. للمقاصد المسلمين السائحين

 بالسياحة المعني العمل لفريق السابع االجتماع عن الصادرة بالسياسات، المعنية التوصيات

 للمسلمين. المالئمة للسياحة األساسية الخدمات لتحسين أساسية إرشادية خطوط إعداد  

 توحيد عبر السياحة، بصناعة المرتبطين المصالح أصحاب بين للمسلمين المالئمة السياحة لسوق يالوع مستوى رفع 
 واستخدام العمالء، وخدمة للسوق الوعي لنشر تدريبية برامج وتقديم للمسلمين، المالئمة السياحة في المستخَدمة المصطلحات

 والتسويق. للترويج االجتماعي اإلعالم وسائط

 منظمة منطقة في المختلفة القوة نقاط بتحديد للمسلمين، المالئمة السياحة لسوق الصحية، للرعاية رافقوم خدمات إنشاء 
 البديلة/التقليدية. والعالجات للصحة برامج وإنشاء متخصصة، مراكز وبناء اإلسالمي، التعاون

 للمسلمين. المالئمة السياحة سوق تستهدف التي الرحالت السفر/منظمي وكاالت بين تحالف إطالق 
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 اإلفطار وأماكن والوضوء، الصالة ومرافق المعتمدة، الحالل األغذية مثل عقيدتهم؛ وفق أسفارهم في يحتاجونه لما المسلمين
  ذلك. إلى وما رمضان، في والسحور

 حصة لتأمين حيويان أمران هما عقيدتهم مع المتفقة المسلمين احتياجات لتلبية وخدمات منتجات وتسويق اءإنش فإن ثم، من
 المسلمين، واحتياجات لإلسالم لمعرفتهم نتيجة نسبية، ميزة األعضاء البلدان تمتلك حين وفي  الناشئ. القطاع هذا في كبيرة
 التي والمشاورات ،المذكورة البحثية الدراسة ووفق آلخر. بلد من يتباين للمسلمين المالئمة السياحة قطاع تطوير مستوى فإن

 منتجات وتسويق إنشاء دون تحول التي اآلتية، الرئيسية التحديات على الوقوف تم اجتماعه، في العمل فريق تناولها
 اإلسالمي: التعاون منظمة في المقصد بلدان في للمسلمين المالئمة للسياحة

 للمسلمين. المالئمة للسياحة العامة المعايير غياب 
 األعضاء. البلدان من الكثير في للمسلمين، المالئمة للسياحة جيدا إعدادا المعدَّة والخدمات المنتجات غياب 
 المسلمين. وغير المسلمين للسائحين المختلفة االحتياجات تلبية  
 المسلمين. وغير المسلمين المستهلكين يستهدف الذي التسويق 
 للمسلمين. المالئمة السياحة وخدمات منتجات تمويل عن المستثمرين إحجام 

 بالسياسات: توصيات من يلي ما العمل فريق قرر التحديات، هذه على التغلب يتم وكي

 إشارة مع للمسلمين، المالئمة السياحة قطاع على بالسياحة المعني العمل لفريق )التاسع( المقبل االجتماع أيضا سيركز
 البلدان في اإلقامة ألماكن الموفرة المنشآت تطبقها أن يجب التي للمسلمين، المالئمة للسياحة المنظِّمة اللوائح إلى خاصة

 اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء

 السياحية والخدمات المنتجات ترويج :اإلسالمي/الكومسيك التعاون لمنظمة الخاص للقطاع السياحة منتدى ٣-٢
  للمسلمين المالئمة

 الخاص القطاع ممثلي بين المنتظم للتواصل قناة اإلسالمي/الكومسيك التعاون لمنظمة الخاص للقطاع السياحة منتدى يقدم
 الحادية الدورة انعقاد منذ األخير. اجتماعه في للمسلمين المالئمة السياحة قطاع على بدوره ركز وقد األعضاء، البلدان في

 التركية، بالجمهورية اسطنبول في ،٢٠١٦ الثاني يناير/كانون ١٤-١٥ في الرابع اجتماعه المنتدى عقد للكومسيك، والثالثين

 بالسياحة المعني العمل لفريق الثامن االجتماع عن الصادرة بالسياسات، المعنية التوصيات

 وعي تشكيل على بالتركيز للسياحة، الشاملة القطرية باألهداف ترتبط للمسلمين، المالئمة للسياحة وطنية استراتيجية إعداد 
 لمنتجات/خدمات وطنية استراتيجية وإعداد للمسلمين، مالئمةال للسياحة مخصصة هيئة/لجنة وإنشاء المصلحة، أصحاب
 تسويقها. وتطوير للمسلمين المالئمة السياحة

 لها موضع وتحديد لها التجاري التمييز عبر للمسلمين، المالئمة السياحة تستهدف التي للمقاصد تسويق لحملة الحكومات إدارة 
 عبر للمسلمين المالئمة السياحة لتقديم مقصد أي إمكانيات قياس بروع المحليين؛ الخدمات مقدمي يخدم بما السوق، في

 األجل. القصيرة السياحية للحمالت التمويل/التنظيم

 والتوجيه. التدريب برامج بإعداد والمتوسطة، الصغيرة المشروعات دعم 

 وجهود الفنية، المعارف تبادل رعب اإلسالمي، التعاون منظمة منطقة داخل السياحة، مجال في للتعاون ثنائية عالقات إنشاء 
 للمسلمين. المالئمة السياحة لمقاصد المشترك الترويج
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 على الضوء المشاركون سلط االجتماع، أثناء في ".للمسلمين المالئمة السياحة وخدمات لمنتجات الترويج" موضوعه وكان
 بل فحسب، اإلسالمي التعاون منظمة في ءاألعضا الدول في ليس للمسلمين، المالئمة للسياحة الوعي مستوى رفع أهمية
 في االستثمارات لزيادة الحاجة المشاركون أبرز كما اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء غير العالم دول في أيضا

 أهمية على كذلك المشاركون وشدد والخاص. العام القطاعين بين الشراكات باستخدام والسيما للمسلمين، المالئمة السياحة
  األعضاء. البلدان في للمسلمين المالئمة السياحة قطاع في بينها، والتوفيق المعايير اءإنش

 االجتماعات وهي نظرائهم، مع االجتماعات لعقد األعضاء الدول في الخاص القطاع لممثلي الفرصة االجتماع وأتاح
 األعمال. مؤسسات بين بالتعامالت المعنية

 احةالسي لوزراء اإلسالمي المؤتمر ٣-٣

 هوريةجم - نيامي في ،٢٠١٥ األول ديسمبر/كانون ٢١-٢٣ في السياحة، لوزراء اإلسالمي للمؤتمر التاسعة الدورة انعقدت
 اونالتع لمنظمة السياحة مدينة لتكون المنورة المدينة اختيرت المؤتمر، أثناء في عضوا. دولة ١٧ بمشاركة النيجر،

 هميةأ كذلك الدورة وناقشت .٢٠١٨ لعام اإلسالمي التعاون لمنظمة السياحة مدينة لتكون وتبريز ،٢٠١٧ لعام اإلسالمي
 ضالف اضة،والري الترفيه ومرافق الحالل، واألغذية الصلة، ذات والمنتجعات الفنادق تطوير عبر اإلسالمية، السياحة ترويج
  الدولية. المحافل في اإلسالمية للسياحة التجاري التمييز عن

 .٠١٧٢ عام في السياحة، لوزراء اإلسالمي للمؤتمر العاشرة الدورة الشعبية بنجالديش يةجمهور  ستستضيف كما

 الزراعة-٤
 الحصاد بعد ما وخسائر المزارع، في الغذاء خسائر بالزراعة: المعني العمل فريق اجتماعات ٤-١

 ضمنا يشير ما وهو ،٢٠٥٠ عام حلولب نسمة مليار ٩.٧ العالمي السكاني التعداد يصل أن المتوقع من المتحدة، لألمم وفقا
 على يدلل ما وهو 4الغذاء. على الطلب تلبية أجل من %،٦٠ بنسبة العالم مستوى على الغذاء إمدادات تعزيز ضرورة إلى

 وهدر الحصاد، بعد ما وخسائر المزارع، في الغذاء خسائر تقليل نفسه الوقت وفي ،الزراعية اإلنتاجية لزيادة الملحة الحاجة
 الغذائي. األمن لضمان ذاء،الغ

 لالستهالك المنتج الغذاء من طن( مليار ١.٣ )حوالي المائة في ٣٢ هدر أو فقد يتم والزراعة، األغذية لمنظمة فوفقا
 البلدان في أمريكي دوالر مليار ٦٨٠ يقارب ما وهدره الغذاء لخسائر االقتصادية القيمة وتعادل سنة. كل العالم في البشري

 أصحاب من المزارعين من العديد أن عن البحوث وتكشف 5النامية. البلدان في أمريكي دوالر مليار ٣١٠و المتقدمة،
 يكون وقد الغذائي، األمن انعدام شفا على يعيشون اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان في الصغيرة الحيازات

                                                           
 (2015، )2015 لعام المنقحة النسخة العالمية، السكان توقعات المتحدة، األمم 4
 2016 اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول في الحصاد بعد ما خسائر تقليل الكومسيك، تنسيق بمكت 5
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 الغذاء خسائر وحجم نسق فهم الصعب من يظل اكم عيشهم. كسب سبل على وكبير مباشر أثر الغذاء خسائر لخفض
 6  اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء للبلدان العظمى الغالبية في األغذية، إمداد سلسلة عبر وهدره

 ألبعادا اوللتن الثالثة اجتماعاته بالزراعة المعني الكومسيك فريق كرَّس االعتبار، في وهدره الغذاء خسائر أهمية أخذ مع
 قدع ياق،الس هذا في الغذاء. وهدر الحصاد، بعد ما وخسائر المزارع، في الغذاء خسائر وهي: أال الموضوع؛ لهذا لفةالمخت
 لمزارعا في الغذائية الخسائر "تقليل موضوعه وكان ،٢٠١٦ مارس/آذار ٣ في السابع اجتماعه بالزراعة المعني العمل فريق
   المي".اإلس التعاون منظمة في األعضاء البلدان في

 خصيصا ُأعدت التي البحثية، الدراسة تشير
 والدرنات، الجذور أن إلى المذكور، لالجتماع
 المزارع في للتلف تتعرض والخضروات والفواكه
 بين ما نسبتها تتراوح الخسائر في عالية بمستوات

 الزيتية والبذور الحبوب خسائر وتُقدَّر %.٥٠و ٣٠
 بين ما نسبته حتتراو  متوسط، مستوى عند والبقول

 ومنتجاتها األلبان خسائر تقدَّر كما %.٣٠و ١٠
 ١٠ بين ما نسبته تتراوح متوسط، مستوى عند

 حيث والمناولة، والجمع، اإلنتاج، مراحل في البحرية؛ واألطعمة لألسماك المزرعية الخسائر معدالت وتتساوى %.٣٠و
 .7%٣٠و ١٠ بين ما الصيد خسائر نسبة تتراوح أو ،معتدل مستوى عند المائي االستزراع إنتاج مجموع ُيقدَّر

  األعضاء: البلدان تواجهها التي التالية، التحديات كذلك الدراسة وتبرز

 اآلفات، إدارة كفاية وعدم اآلفات   
 الجفاف، أو المياه إدارة ضعف 
 الصحيحة، التخزين مرافق غياب  
 الحصاد، ممارسات ضعف  
 الحشرية(، المبيدات ورش ،والتسميد ،)التقليم االستزراع ممارسات ضعف  
 والتغليف، للمعالجة الصحيحة الوسائل غياب  
 الحرارة، درجات تنظيم وضعف الطقس ظروف 

 وأخيرا، والتخطيط، المعلومات ضعف 
 التوزيع. أو النقل في التأخير أشكال  

                                                           
 2011 العالم، مستوى على وهدرها األغذية فقد والزراعة، األغذية منظمة 6
 .2016 األعضاء، البلدان في المزارع في الغذاء خسائر الكومسيك، تنسيق مكتب 7
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 من ،بالسياسات توصيات من يلي بما عملال فريق خرج تمت، التي والمناقشات ،البحثية للدراسة الرئيسية النتائج ضوء في
  :المذكورة التحديات على التغلب أجل

 

 ما مراحل تشهده التي الخسائر مستوى يرتفع ذلك، إلى إضافة  
 والنقل، والتغليف، والمعالجة، والتخزين، )المناولة، الحصاد بعد

 األعضاء البلدان معظم في حادا ارتفاعا  والتسويق( والتوزيع،
 الثامن االجتماع انعقد ثم، ومن اإلسالمي. التعاون منظمة في

 األول أكتوبر/تشرين ١٣ في بالزراعة المعني العمل لفريق
 الدول في الحصاد بعد ما خسائر "تقليل موضوعه وكان ،٢٠١٦

 اإلسالمي". التعاون منظمة في األعضاء

 لفريق الثامن لالجتماع ُأجريت التي البحثية الدراسة وتكشف
 في الحصاد، بعد ما خسائر مستوى أن بالزراعة معنيال العمل
 الفواكه مثل التلف؛ السريعة للمحاصيل األعضاء، البلدان

 مستوى أن كما %.٥٠و ٤٠ بين ما نسبته تتراوح والخضروات،
 ٢٠ بين ما نسبته تتراوح الحبوب، مثل المعمرة، األغذية خسائر

 مجموعة كل حسب وتتفاوت إليها، تؤدي التي واألسباب الحصاد عدب ما خسائر تعقيد مدى أيضا الدراسة وتبرز %.٣٠و
 مجموعة كل في الحصاد، بعد ما مرحلة في الغذاء لخسائر الرئيسية األسباب الدراسة تعرض المقام، هذا في السلع. من

 يلي: كما السلع، من محددة

 والتقشير. الحبوب، ودرس والنقل، فيف،والتج بالحصاد، األغلب على المادية الخسائر ترتبط بالحبوب، يتعلق فيما  
 والنقل. التغليف جودة سوء إلى الرئيسية األسباب ىتعز  والخضروات، بالفواكه يتعلق وفيما   
 بعد ما مرحلة في المناولة أساليب ضعف إلى الرئيسية األسباب تعزو والبقول، الزيتية بالبذور يتعلق وفيما 

  .والتقشير التخزين وسائل وضعف حصاد،ال

 بالزراعة المعني العمل لفريق السابع االجتماع عن الصادرة بالسياسات، المعنية التوصيات

 الرئيسية بالمحاصيل المتعلقة ،المحددة وأسبابها المزارع في الغذائية الخسائر مستويات حول والمعلوماتية المعرفية الفجوات تحديد 
 اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء البلدان من بلد لكل الالزمة الحلول توفير بهدف الغذائية، والمنتجات

 المزارع. في الغذائية الخسائر تقليل أجل من والتوعية، والتدريب، الزراعي، اإلرشاد أنشطة تحسين/تطوير  

 التابعة الصلة ذات المؤسسات مع بالتعاون الزراعية، القيمة سالسل في المزارع، في الخسائر عالجةلم محددة برامج/مشروعات إعداد 
  اإلسالمي. التعاون لمنظمة
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 الحرارة، درجات تنظيم وضعف والنقل، التغليف جودة سوء إلى ىتعز  فإنها والخضروات، بالفواكه يتعلق فيما أما 
  التوزيع. أو النقل في التأخير وأشكال التخطيط، وضعف المعلومات وفقر

 البلدان تواجهها التي دياتالتح على للتغلب الالزمة بالسياسات توصيات من يلي بما العمل فريق خرج جتماع،اال نهاية في
  األعضاء:

 الزراعية والتنمية الغذائي باألمن المعني اإلسالمي التعاون لمنظمة الوزاري المؤتمر ٤-٢

 وهو الزراعة، مجال في المشتركة مشكالتها اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول عبره تناقش مهم، آخر منبر ثمة
 المؤتمر في المشاركون تشاور وقد الزراعية. والتنمية الغذائي باألمن المعني اإلسالمي ونالتعا لمنظمة الوزاري المؤتمر
 أبريل/نيسان ٢٦-٢٨ في انعقد الذي الزراعية، والتنمية الغذائي باألمن المعني اإلسالمي التعاون لمنظمة السابع الوزاري
 الدول في الغذائي واألمن الزراعية التنمية أمام ةالمشترك والتحديات العوائق حول كازاخستان، في آستانة، في ،٢٠١٦

 المائية والموارد الزراعية، السلع في والتجارة واإلنتاجية، الزراعي اإلنتاج خاصة   اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء
  الزراعة. في واستخدامها

 بالزراعة المعني العمل لفريق الثامن االجتماع عن الصادرة بالسياسات، المعنية التوصيات

 الحصاد، بعد ما بخسائر المعنية والممارسات البيانات على الوقوف بهدف الحصاد، بعد ما خسائر من للتقليل وطنية تنسيق لجنة تشكيل 
 الحصاد. بعد ما لخسائر الوعي مستوى ورفع االستراتيجية؛ السلع من مجموعة نطاق على وذلك وتبادلها، أولويات، في وتحديدها

 الزراعية، األساسية البنية في االستثمار من اتاالحتياج معالجة بهدف أكثر، مالية موارد لتخصيص الزراعي التمويل مقدمي استنهاض 
 الحصاد. بعد ما خسائر يخص فيما

 الحصاد. بعد ما خسائر تقليل أجل من والتوعية، والتدريب، الزراعي، اإلرشاد مجال في البحثية األنشطة تحسين/تطوير 
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 الفقر حدة من التخفيف-٥

 القسرية والهجرة االجتماعية الحماية الفقر: حدة من بالتخفيف المعني العمل فريق اجتماعات ٥-١

 االجتماعية، المساعدات برامج من واسعة قاعدة اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان تمتلك عامة، بصورة
 الفئات تغطية مستوى أن إال العمل؛ وسوق االجتماعي، والتأمين
 حيان،األ بعض وفي بل منخفضا، يظل بالمجتمع والضعيفة الفقيرة
 للحماية المخصصة العامة النفقات تتفاوت كما منعدما. يكون

 تكفي وال للدخل، الواحدة الفئات داخل حتى كبيرا، تفاوتا االجتماعية
 يتعلق وفيما الضعيفة. الفئات تواجهها التي التحديات على للتغلب
 الحماية مكونات من مهما مكونا ُيعتبر الذي االجتماعي، بالتأمين
 اإلسالمي التعاون منظمة في السكان نسبة تتجاوز ال عية،االجتما

 8االجتماعي. للتأمين الرسمية  البرامج تغطيهم ممن المائة في ٣٠
 إطار خارج األعضاء البلدان في السكان من كبيرة قطاعات وتقع

 العمل نسبة الرتفاع نتيجة الغالب في االجتماعي، التأمين سياسات
 الرسمية. غير القطاعات في

 ناألما شبكات برامج فإن الفقر، حدة من للتخفيف االعتبار في االجتماعية الحماية أهمية أخذ ومع الصدد، هذا في
 فريق اجتماعات في مختلفة جوانب من للدراسة خضعت اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان في االجتماعي،

 اعاالجتم في الرصد وجانب الثاني، االجتماع في األهداف وضع جانب وتحديدا الفقر؛ حدة من بالتخفيف المعني العمل
 تماعهاج الفقر، حدة من بالتخفيف المعني العمل فريق كرَّس كما الرابع. االجتماع في المؤسسي الهيكل وجانب الثالث،
 يفة.الضع لفئاتا على الخاص التركيز مع االجتماعية، الحماية لمناقشة ،٢٠١٦ فبراير/شباط ١١ في انعقد الذي السابع
 في االجتماعية الحماية برامج إلى الوصول على الضعيفة الفئات "قدرة موضوعها بحثية، دراسة االجتماع لهذا وُأعدت
 ىعل محددا تركيزا االجتماع خالل تمت التي المناقشات ركزت حيث  اإلسالمي". التعاون منظمة في األعضاء البلدان
 ةالحماي لبرامج الحالي الوضع حول عامة نظرة عرض على و الضعيفة، للفئات اعيةاالجتم للحماية المفاهيمي اإلطار

 ةلتغطيا في التوسع أمام التحديات على وكذا اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان وفي العالم في االجتماعية
 األعضاء. البلدان في البرامج هذه فعالية وتحسين

 في لفقرا حدة نم بالتخفيف المعني العمل فريق تناولها التي والمشاورات ،المذكورة البحثية اسةللدر  الرئيسية النتائج ضوء في
 اآلتية: التحديات على الوقوف تم اجتماعاته،

 الرسمي، غير التوظيف 
                                                           

 2016 اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان في االجتماعية الحماية برامج إلى الوصول على الضعيفة الفئات قدرة الكومسيك، تنسيق مكتب 8
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 التغذية، سوء 
 الصحية، والرعاية التعليم خدمات السيما األساسية، للخدمات الوصول سبل كفاية عدم 
 ي،االجتماع األمان شبكات برامج تصميم وقت العمل، على القادرين وغير القادرين األشخاص بين التفريق عدم 
 كفاءته وعدم االجتماعية الحماية سياسات على العام اإلنفاق مستوى تدني، 

 لقيتع فيما األعضاء البلدان تواجهها التي للتحديات للتصدي الالزمة بالسياسات توصيات من يلي بما العمل فريق خرج
 :االجتماعية الحماية برامج وتحسين الضعيفة، للفئات االجتماعية الحماية

 

 بحتأص فإنها بالفقر، تتعلق ضخمة مشكلة من تمثله لما ونظرا التنمية، خطة في مهمة مكانة القسرية الهجرة تحتل إذ
 إجمالي ثلثي من يقرب ماف األخيرة. السنوات في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان في واضحة ظاهرة

 بلدان تستضيف حيث شخص(، مليون ٣٥) اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول من ناشئ القسريين المهاجرين
 العالم. مستوى على %(٥٥) السياسي اللجوء وطالبي الالجئين نصف على يزيد ما اإلسالمي التعاون منظمة

 التعاون منظمة في أعضاء بلدان أيضا وهي والصومال، وأفغانستان سوريا بلدان: ثالثة من الجئين نسبة أعلى وتأتي
 المهاجرين هؤالء أغلب ويقيم العالم. مستوى على القسرية الهجرة تدفقات نصف الكلي العدد يقارب حيث اإلسالمي،
 تسجيلهم تم %٤٧  أخرى: أعضاء بلدان في اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء البلدان من الوافدين القسريين،
 الالجئين من %٨٦ نسبة تتمتع فبالفعل اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء البلدان من شقيق بلد في الجئين

 9ولبنان. واألردن، تركيا، وهي، مجاورة؛ بلدان في بالحماية الجئ، مليون ٤.٩ عددهم البالغ السوريين،

                                                           
 6201 ،المضيفة البلدان من المعتَمد السياسات عمل إطار اإلسالمي: التعاون منظمة في األعضاء البلدان في القسرية الهجرة الكومسيك، تنسيق مكتب9

 الفقر حدة من بالتخفيف يالمعن العمل لفريق السابع االجتماع عن الصادرة بالسياسات، المعنية التوصيات

 وزيادة الرسمي، القطاع إلى الرسمية غير الشركات انتقال لتيسير تنظيمية بيئة بإنشاء رسمي، سوق إلى العمل سوق تحويل تعزيز 
 وتطوير االئتمان وخدمات المهارات، وتنمية التدريب برامج عبر طويل، ألجل والعاطلين الرسمي غير القطاع في الموظفين إنتاجية

  األعمال.

 والشاملة. المجانية الصحية بالرعاية الضعيفة الفئات تغطية تشجيع  

 لمنع وذلك والتعليم، الصحة لخدمات الضعفاء األطفال وصول سبل تحسين إلى تهدف االجتماعي، األمان لشبكات محددة برامج إعداد 
   األجيال. بين الفقر انتقال

 العاجزون، العمل على القادرين لغير المنتظم الدخل من أدنى حد توفير إلى تهدف اعي،االجتم األمان لشبكات محددة برامج تصميم( 
 التفعيل( برامج ذلك في )بما االجتماعي األمان لشبكات برامج إعداد وكذا معاش(، بال والمسنون النساء، تعيلها التي الفقيرة واألسر

 العمل. يستطيع لمن
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 لفريق الثامن اعاالجتم انعقد القضية، لهذه الحيوية لألهمية نظرا
 بالجمهورية أنقرة، في الفقر، حدة من بالتخفيف المعني العمل

 موضوعه وكان ،٢٠١٦ الثاني نوفمبر/تشرين ٣ في التركية،
 اإلسالمي: التعاون منظمة في األعضاء البلدان في القسرية "الهجرة
 أثناء في الَمضيفة". البلدان من المعتَمد السياسات عمل إطار

 الهجرة" المعنونة البحثية الدراسة في المشاركون ظرن االجتماع،
 إطار اإلسالمي: التعاون منظمة في األعضاء البلدان في القسرية
  الَمضيفة". البلدان من المعتمَد السياسات عمل

 التي والمشاورات المذكورة، البحثية للدراسة الرئيسية النتائج ضوء في
 اجتماعاته، في الفقر حدة من بالتخفيف المعني العمل فريق تناولها

 اآلتية: التحديات على الوقوف تم

 أماكن في قانونية بصورة العيش كسب على القدرة عدم 
 الرسمي، غير والعمل النزوح؟

 والمحلي، الوطني المستويين على الحماية تحقيق قدرات غياب 
 خدمات على الحصول بلس كفاية لعدم نتيجة ضائعا جيال يصبحوا أن لمخاطر المهاجرين األطفال تعّرض 

 التعليم،
 الطبية، الرعاية على الحصول سبل كفاية عدم 
 التكلفة. وميسور آمن سكن على الحصول إمكانية تدني 

 قيتعل فيما األعضاء البلدان تواجهها التي للتحديات للتصدي الالزمة التوصية قرارات من يلي بما لعملا فريق خرج
  : القسرية بالهجرات

 

 الفقر حدة من بالتخفيف المعني العمل لفريق الثامن االجتماع عن ةالصادر بالسياسات، المعنية التوصيات

 الهجرة تدفقات إدارة أجل من والبشرية المؤسسية القدرات وتعزيز الَمضيفة، البلدان في الوطني المستوى على للسياسات سليم عمل إطار إنشاء 
  المهاجرين. احتياجات ومعالجة القسرية،

 المهاجرين من كل على االقتصادي العبء وتقليل السكن، في النقص أشكال خفض بهدف التكلفة، وميسور نآم سكن على الحصول سبل تيسير 
 المضيفة. المحلية والمجتمعات

 مهاراتهم. لتطوير برامج وإنشاء العمل، تصاريح توفير عبر العمل، سوق دخول على القسريين المهاجرين قدرة زيادة 

 اللغوية، االختالفات تتضمن التي العملية الحواجز من التخلص عبر والتعليم، الصحة خدمات على القسريين المهاجرين حصول سبل ضمان 
 الخدمات. ومصاريف
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 المستدامة التنمية هدافأ تنفيذ ٥-٢

 تقوم لعالمية،ا التنمية خطة في المستدامة، التنمية وأهداف المستدامة، للتنمية ٢٠٣٠ خطة تحتلها التي البالغة لألهمية نظرا
 دتانعق يالت الثالثين دورتها في الكومسيك عن الصادر الصلة، ذي القرار على وبناء   دقيقة. متابعة متابعتهما الكومسيك

 عام عدب لما التنمية خطة تنفيذ في األساسية النجاح "عوامل بعنوان دراسة ُأعدت ،٢٠١٤ الثاني نوفمبر/تشرين ٢٥-٢٨ في
 دهاإعدا في اشترك حيث اإلسالمي"، التعاون لمنظمة المستقبلية واآلفاق الراهن الوضع  المستدامة: التنمية وأهداف ٢٠١٥

 رحبت وقد والثالثين. الحادية دورتها في الكومسيك إلى وقُدِّمت الكومسيك، قتنسي ومكتب للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة
 .٢٠١٥ الثاني نوفمبر/تشرين ٢٣-٢٦ في انعقدت التي للكومسيك، والثالثين الحادية الوزارية الجلسة الدراسة بهذه

ذ  في الكومسيك، عن المنبثقة المتابعة لجنة استذكرت وا 
 طلبت فقد المذكورة، المشتركة لدراسةا والثالثين، الثاني اجتماعها

 مواصلة الكومسيك تنسيق ومكتب للتنمية اإلسالمي البنك من
 ما تحديد بهدف أنقرة، مركز مع بالتعاون األمر، هذا دراسة
 التعاون لمنظمة التابعة المعنية المؤسسات به تسهم أن يمكن

 البلدان في المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في اإلسالمي
 إلى وتقديمه نتائج من به خرجت بما تقرير ورفع عضاء،األ

 والثالثين. الثانية دورتها في الكومسيك

 التنمية أهداف حول خاصة جلسة أنقرة مركز نظم كما
 األعضاء البلدان بين فيما "التعاون موضوعها وكان المستدامة،

 في المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ اإلسالمي التعاون منظمة في
 في التركية. بالجمهورية أنقرة في ،٢٠١٦ األول أكتوبر/تشرين ٣ في وذلك اإلسالمي"، التعاون منظمة في األعضاء لدانالب

 بشأن الحوار المستدامة: التنمية أهداف بشأن مواضيعية مجاالت ثالثة مناقشة فرصة المشاركين لدى كان االجتماع، أثناء
  مؤسسية.ال والقدرة والرصد، والبيانات السياسات،

 الكومسيك مظلة تحت اإلسالمي، التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات بذلتها أخرى جهود ٥-٣

 أفريقيا لتنمية الخاص البرنامج  الكومسيك: مظلة تحت تنفَّذ التي الفقر، حدة من للتخفيف األخرى المستمرة البرامج يلي فيما
 الخاص والبرنامج للتنمية(، اإلسالمي للبنك )تابع للتنمية سالمياإل التضامن وصندوق للتنمية(، اإلسالمي للبنك )تابع

 بمنظمة الخاص القطن وبرنامج أنقرة(، لمركز )تابع اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول المهني والتدريب بالتعليم
 اإلسالمي. التعاون

 اإلنتاجية القدرة بتعزيز وذلك الفقر، حدة من التخفيف لغرض ُأنشئ خاص صندوق هو للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق
 نقص وفيروس والسل، المالريا، السيما األعضاء؛ البلدان في واألوبئة األمراض على والقضاء األمية، من والتقليل للفقراء،
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 التي ماتالمساه قيمة إجمالي ووصل أمريكي. دوالر مليار ١٠ للصندوق المستهدفة الميزانية تبلغ البشري/اإليدز. المناعة
 التضامن صندوق محفظة إطار في مشروعا ٦٥ تنفيذ حاليا ويجري .٢٠١٦ عام في ،دوالر مليار ٢.٤٢ الصندوق تلقاها

 للتنمية. اإلسالمي

 بلغوت ا.أفريقي في األعضاء الدول في الفقر حدة من للتخفيف ُأنشئ آخر برنامج فهو أفريقيا، لتنمية صالخا الصندوق أما
 لما ةاإلجمالي القيمة بلغت ،٢٠١٦ األول يناير/كانون في أمريكي. دوالر مليار ١٢ للصندوق لمستهدفا المال رأس قيمة
 وق.الصند أصدرها التي االعتمادات إجمالي من المائة في ٤٣ يمثل ما وهو دوالر؛ مليون ١,٦١٨ المشروعات على ُأنفق
لى  أفريقيا. لتنمية الخاص الصندوق إطار في مشروعا ٦٧ تنفيذ تم اآلن، وا 

 بغية اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء للدول المهني والتدريب بالتعليم الخاص البرنامج بإنشاء أنقرة مركز قام
 ءلبنا مختلفة برامج أنقرة مركز ينظم السياق، هذا في األعضاء. الدول في المهني والتدريب التعليم جودة مستوى تحسين
 اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء للدول المهني والتدريب بالتعليم اصالخ البرنامج إطار في القدرات،

 لقطنا مجال في اإلسالمي التعاون لمنظمة الخماسية العمل خطة ُأعدت للقطن، اإلسالمي التعاون منظمة مبادرة إطار في
 ا،بينه وفيما للقطن المنتجة ضاءاألع البلدان داخل التكنولوجيا ونقل واالستثمار، التجارة، تعزيز بهدف (،٢٠٠٧-٢٠١١)

لى (.٢٠١٢-٢٠١٦) سنوات خمس من ثانية لفترة العمل خطة تمديد وجرى  أفريقيا. في والسيما  ثمانية حصلت اآلن، وا 
  .٢٠١٦ عام نهاية في البرنامج مدة ستنتهي  للتنمية. اإلسالمي البنك من تمويلها اعتماد على مشروعات

 المالي التعاون-٦
 والعالمي المحلي المنظوران المالي: التمويل المالي: بالتعاون المعني العمل فريق عاتاجتما  ٦-١

 يبلغ حيث ،العالمية المالية الصناعة مجال في نموا المكونات أسرع من مكونا اإلسالمية المالية الخدمات صناعة تمثل
 عام في أمريكي دوالر ترليون ٢.١ الفعلي حجمه
 يعادل ما الصناعة لهذه حتملالم الحجم ويقدَّر .٢٠١٥

 صناعة تقوم وقد 10 .أمريكي دوالر ترليون ٧.٠٩٦
 استقرار في مهم بدور اإلسالمية المالية الخدمات
 القوية، األخالقية مبادئها بفضل العالمي، المالي النظام
 تقرير يذكر وكذلك، األصول. على القائم ونهجها
 البنك عن رالصاد ،٢٠١٤ لعام العالمية المالية التنمية
 ألحكام الممتثلة المالية واألدوات المنتجات أن الدولي،
 تعزيز في مهمة وظيفة لها يكون أن يمكن الشريعة
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  المسلمين. السكان بين فيما المالي الدمج

 انعقد .لماليا التمويل لمناقشة العام هذا في متتاليين اجتماعين المالي بالتعاون المعني العمل فريق كرَّس الصدد، هذا في
 عهموضو  وكان أنقرة، في ،٢٠١٦ مارس/آذار ١٧-١٨ في المالي بالتعاون المعني الكومسيك عمل لفريق السادس االجتماع
 عالوض لحو  العمل فريق تشاور اإلسالمي". التعاون منظمة في األعضاء البلدان في اإلسالمي للتمويل استراتيجيات "إعداد
 التي حدياتالت وعلى المالي، للتمويل استراتيجيات إنشاء على بالتركيز خاصة   سالمية،اإل المالية الخدمات لصناعة الحالي
 الشأن. هذا في األعضاء الدول تواجهها

 جتماعا أثناء في تمت التي والمشاورات االجتماع، لهذا خصيصا ُأعدت التي البحثية، للدراسة الرئيسية النتائج ضوء في
  اآلتية: التحديات على الوقوف تم لي،الما بالتعاون المعني العمل فريق

 التنظيمية. األنظمة ضعف  
 مؤسسية. أساسية بنية من يلزمها وما الشريعة، وفق الحوكمة غياب 

 اإلسالمية. المالية والخدمات األدوات غياب 
 يلالتمو  في المتخصصة واألكاديمية التدريبية البرامج زيادة أو العام، الوعي مستوى لرفع المبادرات غياب 

  اإلسالمي.

  التالية: الستة العناوين تحت بالسياسات، المعنية التوصيات من بمجموعة العمل فريق خرج كما

 وضريبية. ومحاسبية وتنظيمية قانونية أطر .1
 الشريعة. وفق واإلشراف الحوكمة .2

 األساسية. البنية .3

 والخدمات. المنتجات .4
 المبادرات. .5

 المواهب. تطوير .6
 

 والثالثين الثانية الدورة في ستنعقد التي النظر، وجهات لتبادل الوزارية للجلسة إعداد بمثابة جتماعاال كان ذلك، إلى إضافة  
 المسؤولون الوزراء سيبحث الدورة، أثناء في الموضوع. نفس تحت ،٢٠١٦ الثاني نوفمبر/تشرين ٢١-٢٤ في للكومسيك،

 في اإلسالمي بالتعاون المعني العمل فريق إليها صخل التي بالسياسات التوصيات في باستفاضة اإلسالمي التمويل عن
 والثالثين، الثانية دورتها في الكومسيك، إلى تقديمها المقرر بالسياسات، المعنية التوصيات تفاصيل ترد السادس. اجتماعه

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

http://www.comcec.org/
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 على تعمل التي األساسية الجهات هي المالية الهياكل تمؤسسا
 الالزمة المختلفة، المؤسسية والسياسات واألدوات المعايير إعداد
 بدور تقوم فهي لذا المالي. القطاع لتطوير سليم عمل إطار إلنشاء
 مجابهة على قدرته وبناء اإلسالمي، المالي القطاع تطوير في حيوي

 المستخَدم التقليدي للتمويل المالي الهيكل اءإنش رغم ولكن التحديات.
 سليم، مؤسسي هيكل إنشاء الضروري فمن اإلسالمي، التمويل في

 على تقوم التي الفريدة للمالمح نظرا اإلسالمي، للتمويل خصيصا
 االجتماعية والعدالة الملكية، بحقوق المتعلقة اإلسالم مبادئ

 يد.الرش والحكم الثروة، وتوزيع واالقتصادية،

 االجتماع انعقد االعتبار، في اإلسالمي المالي الهيكل ألهمية نظرا
 أكتوبر/تشرين ٢٠ في المالي بالتعاون المعني العمل لفريق السابع
 الوطني اإلسالمي المالي "الهيكل موضوعه وكان ،٢٠١٦ األول

 تناقش االجتماع، أثناء في مي".اإلسال التعاون منظمة في األعضاء للبلدان الممكنة والحلول المشكالت والعالمي:
 لهذا المقدَّمة البحثية الدراسة حددتها التي التالية، العناوين تحت اإلسالمي، المالي الهيكل تحسين كيفية حول المشاركون
 االجتماع:

 القانونية، األساسية البنية 
 والرقابي، التنظيمي اإلطار 
 الشريعة، وفق الحوكمة إطار 
 لة،للسيو  األساسية البنية 
 والشفافية، للمعلومات األساسية البنية 
 وأخيرا، المستهلك، حماية هيكل 
 والمعارف. البشري المال رأس تطوير إطار 

 بالسياسات: خاصة توصيات من يلي بما العمل فريق خرج
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 للكومسيك التابعة المالية المنتديات جهود  ٦-٢

 ياإلسالم التعاون منظمة في األعضاء الدول بورصات منتدى

 فيما التعاون تعزيز إلى ،٢٠٠٥ عام في ُأنشئ الذي اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول بورصات منتدى يهدف
 السوق. لعمليات الحاكمة واللوائح القواعد توفيق على ويركز اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول بورصات بين

 األول أكتوبر/تشرين ٢٧ في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء ولالد بورصات لمنتدى العاشر االجتماع سينعقد
 اسطنبول. في ،٢٠١٦

 "مبادرة في عمله المنتدى يواصل الكومسيك، عن المنبثقة المتابعة للجنة والثالثين الحادي االجتماع انعقاد منذ وكذلك،
 الكومسيك. عن الصادرة الصلة، ذات القرارات مع تماشيا اإلسالمي"، التعاون منظمة في األعضاء للدول الذهب بورصات

 المتعلقة التفاصيل وترد للكومسيك. والثالثين الثانية الدورة أمام المبادرة، حول تقرير بتقديم للمنتدى العامة األمانة ستقوم
  (ges.orgwww.oicexchan) اإللكتروني: الموقع على المنتدى بأنشطة

 المال ألسواق التنظيمية بالجهات المعني الكومسيك منتدى

 الجهات بين فيما للتعاون آلية إنشاء بغية ،٢٠١١ عام في المال ألسواق التنظيمية بالجهات المعني الكومسيك منتدى تأسس
 ألسواق التنظيمية بالجهات معنيال الكومسيك لمنتدى الخامس االجتماع وسينعقد األعضاء. بالدول المال ألسواق التنظيمية

  اسطنبول. في ٢٠١٦ األول أكتوبر/تشرين ٢٧ في المال

 أيضا المنتدى يعمل األعضاء، بالدول المال ألسواق التنظيمية الجهات بين فيما التعاون لتعزيز القائمة الجهود عن فضال
 الثالثين دورتيها في الكومسيك عن الصادر الصلة، يذ القرار ضوء في العقارية"، المالية األوراق بورصة "مبادرة تنفيذ على

 الثانية دورتها في الكومسيك غلى المذكورة، المبادرة حول تقرير بتقديم للمنتدى العامة األمانة وستقوم والثالثين. والحادية
  والثالثين.

 المالي بالتعاون المعني العمل لفريق السابع االجتماع عن الصادرة بالسياسات، المعنية التوصيات

 وقانون النزاعات، في للبت عمل وإطار الضريبية، واألنظمة اإلسالمية، ماليةال القوانين بمراجعة اإلسالمي، للتمويل قانوني إطار إنشاء/دعم 
  اإلفالس.

 المالية الهياكل مؤسسات تضعها التي المعايير باعتماد اإلسالمية، المالية الخدمات لصناعات ورقابي تنظيمي مؤسسي إطار من يلزم ما إنشاء 
 الوطني. اإلطار وتحسين اإلسالمية،

 المالية والتنظيمات القوانين في المالية، المؤسسات مستوى على الشريعة، وفق الحوكمة متطلبات بإدراج للحوكمة، مسلي إطار إنشاء 
 اإلسالمية.

 أجل من المالي، للتثقيف برامج وإيجاد اإلسالمي، التمويل عقود في الكامل اإلفصاح بضمان المالي، والتثقيف المستهلك حماية ثقافة تطوير 
 فهمها. مستوى ورفع اإلسالمية المالية للمعامالت الوعي تعزيز

 وضمان فاعل، إسالمي مال سوق وإنشاء الشريعة، ألحكام ممتثلة للسيولة أدوات بإصدار اإلسالمي، المالي للقطاع للسيولة أساسية بنية إنشاء 
 الشريعة. ألحكام ممتثلة تسهيالت لتقديم األخيرين المقرضين وجود

 

http://www.oicexchanges.org/
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 www.comceccmr.org  اإللكتروني: الموقع على المنتدى بأنشطة المتعلقة التفاصيل ترد

 الخاص القطاع مؤسسات بين التعاون-٧
 الدخل، لتوليد الرئيسي المصدر وهو المستدامة. والتنمية االقتصادي للنمو المهمة المحركات أحد هو الخاص القطاع إن

يجاد  اإلسالمي التعاون منظمة في ألعضاءا الدول في التنمية مستويات كانت ولما الفقر. شأفة واستئصال عمل، فرص وا 
 بعضها يستفيد ال حين في التحديات، مجابهة على قادر ديناميكي خاص قطاع بعضها لدى حيث واسعا، تباينا تتباين
 البلدان في الخاص القطاع لتطوير أساسية حاجة ثمة فإن الكاملة؛ االستفادة الخاص القطاع يولدها التي الفرص من اآلخر

 التنمية. مساعي في االندماج من مكينهالت األعضاء،

 والغرفة التجارة، لتنمية اإلسالمي المركز ينظم األعضاء، الدول القتصادات أهمية من الخاص للقطاع ما اعتبار ومع
 الخاص القطاع بين التعاون ترسيخ أجل من المهمة، والمعارض الفاعليات، بعض والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية

 للكومسيك. السنوية الدورات خالل األنشطة هذه مراجعة ويتم اإلسالمي. التعاون منظمة ةمظل تحت

  اإلسالمية: التجارية المعارض

 التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينية التجارة لتشجيع العام، في مرتين اإلسالمية التجارية المعارض ُتعَقد
 التجاري المعرض انعقد وخدماتها. وصناعاتها، اإلسالمي، التعاون منظمة في عضاءاأل الدول منتجات وتقدم اإلسالمي،
 الحرمين خادم رعاية تحت السعودية، العربية المملكة في بالرياض، ،٢٠١٦ مايو/ايار ٢٢-٢٦ في عشر الخامس اإلسالمي
 رجال يتناقش كي عضوا، بلدا ٣٠ على يزيد مما الوافدين للمشاركين، الفرصة أتيحت المعرض، أثناء في الشريفين.
 واالستثمار. التجارة توفرها التي الفرص األعضاء البلدان من والتجار األعمال

 المعارض التجارة، لتنمية اإلسالمي المركز مع بالتعاون األعضاء، الدول تنظم اإلسالمية، التجارية المعارض باإلضافة
 والثالثين، الحادية دورتها في الكومسيك عن الصادر الصلة، ذي ارالقر  مع وتماشيا السياق، هذا في قطاع. بكل الخاصة

 والسفر للسياحة الثاني والمعرض اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء للدول الحالل لألغذية الرابع المعرض انعقد
 أقيم كما لمتحدة.ا العربية باإلمارات الشارقة، في ،٢٠١٥ األول ديسمبر/كانون ٨-١٠ في اإلسالمي، التعاون لمنظمة
 البيضاء، الدار في ،٢٠١٦ مارس/آذار ٢٤-٢٧ في اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء للدول الثالث الصحة معرض

 ٩-١٢ في اإلسالمي"، التعاون منظمة في األعضاء الدول في العالي التعليم "خدمات حول الثالث المعرض وأقيم بالمغرب،
 السنغال. وريةبجمه دكار، في ،٢٠١٦ مايو/أيار

  األعمال سيدات الخاص/منتدى القطاع اجتماعات

 ٢٢-٢٦ في عشر، الخامس اإلسالمي التجاري المعرض كذلك وأقيم الخاص، للقطاع عشر السابع االجتماع انعقد
 لتاسعا المنتدى الخاص، القطاع اجتماع هامش على أقيم، كما السعودية. العربية بالمملكة الرياض، في ،٢٠١٦ مايو/أيار
  السعودية. العربية بالمملكة الرياض، في ،٢٠١٦ مايو/أيار ٢٥ في اإلسالمية، البلدان في األعمال لسيدات

http://www.comceccmr.org/
http://www.comceccmr.org/
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 الكومسيك منشورات المعرفة: تقديم جهود الثاني: الفصل

نشاء ،الممارسات وأفضل الخبرات وتبادل ونشرها، المعارف لتقديم منتدى توفير في مهمتها الكومسيك استراتيجية تحدد  وا 
 األعضاء. الدول تواجهها التي للتحديات حلول إليجاد وذلك التعاون، مجاالت في السياسات وتقريب المتبادل، للفهم أرضية
 السياسات حول األعضاء الدول عبره تتحاور منتظما منبرا توفر التي الكومسيك، عمل فرق تشكلت الغاية، هذه لتحقيق
 لكل خصيصا بحثية دراسات إعداد يتم المقام، هذا في الكومسيك. مهمة لتحقيق آلية رهاباعتبا والخبرات، المعارف لتبادل

 االجتماعات. هذه في تتم التي المناقشات عليه تقوم الذي األساس توفر كي العمل، فرق اجتماعات

 استشارة، بيوت من - يالعالم الطراز من جهات تعدُّه العمل، فريق به المعني المحدد الموضوع على بحثية دراسة كل تركز
 ُيجري المرموقة. العالمية الجامعات من األكاديميين من نخبة أو المحدد، الموضوع ذلك في متمرِّسة دولية منظمات أو

 .البحثية الدراسات من الجودة من عال   مستوى لضمان االستشاريين، مع الوثيق بالتعاون الدراسة، الكومسيك تنسيق مكتب
 التعاون منظمة في األعضاء الدول وفي العالم في المحدد، الموضوع حول عامة ونظرة مفاهيمي، إطار بعرض الدراسة تبدأ

 نهاية في والمقابالت. والمسوح، الميدانية، الزيارات على بناء   األعضاء، البلدان لبعض متعمق تحليل ذلك ويلي اإلسالمي؛
 مظلة تحت الدولية، التعاون جهود كذلك وُتعرض اسات،بالسي التوصيات بعض األعضاء الدول إلى تقدَّم ،دراسة كل

   الكومسيك.

 تنسيق مكتب الوثائق هذه يعدّ  التعاون. مجاالت من مجال لكل القطاعية، المستقبلية لآلفاق سنوية تقارير إعداد يتم كما
 منظمة في األعضاء لدانالب في المعنية، المجاالت في الحالي والوضع العالمية، االتجاهات استقصاء بهدف الكومسيك،

ثراء اإلسالمي؛ التعاون  المحدَّثة. البيانات بتوفير العمل، فرق اجتماعات خالل المناقشات وا 

 ملخص وتتضمن المعني، العمل لفريق اجتماع كل به يخرج ما نتيجة باعتبارها االجتماع، بمحاضر وثيقة ُتَعدّ  وأخيرا،
 "عوامل معنونة دراسة ُأعدت االجتماعات. هذه خالل تمت التي ناقشاتالم خالصة يعكس بما والمناقشات، العروض
 المستقبلية واآلفاق الراهن الوضع المستدامة: التنمية وأهداف ٢٠١٥ عام بعد لما التنمية خطة تنفيذ في األساسية النجاح
 وُقدِّمت الكومسيك، تنسيق بومكت للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة إعدادها في اشترك حيث اإلسالمي"، التعاون لمنظمة

 القمة مؤتمر إلى "٢٠١٣-٢٠١٦ للفترة العمل لسير الكومسيك "تقرير ُقدِّم كما والثالثين. الحادية دورتها في الكومسيك إلى
 .التركية بالجمهورية اسطنبول، في ،٢٠١٦ أبريل/نيسان ١٠-١٥ في انعقدت التي عشر الثالثة دورته في اإلسالمي،
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 لآلفاق تقارير ٦و القطاعية، الموضوعات حول بحثية دراسة ١٢ ُأعّدت للكومسيك، والثالثين الحادية دورةال انعقاد منذ
 العمل. فرق اجتماعات لمحاضر وثيقة ١٢و القطاعية، المستقبلية

 http://ebook.comcec.org للكومسيك: اإللكترونية الكتب موقع على إلكتروني، كتاب صيغة في الوثائق هذه كل يرد

 

 

 

 

http://ebook.comcec.org/
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 الكومسيك مشروعات تمويل التعاون: جهود في األعضاء الدول مشاركة  (:٣) الفصل

 الدول لدى والخبرات القدرات استقطاب إلى الكومسيك، استراتيجية آليتي من آلية وهو الكومسيك، مشروعات تمويل يهدف
 لالستراتيجية. والمحددة العامة األهداف إلنجاز اإلسالمي، التعاون منظمةل التابعة والمؤسسات األعضاء

 للتغلب التعاون، جهود في المشاركة من اإلسالمي، التعاون لمنظمة التابعة والمؤسسات األعضاء، الدول اآللية هذه وتمكِّن
 عروض لتقديم األعضاء للدول صةفر  توفر أنها كما األعضاء. الدول في التعاون مجاالت في المشتركة التحديات على

 والتوصيات العمل، وفرق الكومسيك، استراتيجية حددتها التي األولوية، ذات المجاالت في األطراف، المتعددة بالمشروعات
 األعضاء. الدول في السياسات لبيئة الدعم بتقديم وذلك بالسياسات، التوصيات تنفيذ من أيضا وتمكِّن بالسياسات.

 لدى المعنية والوزارات للمؤسسات والبشرية المؤسسية القدرات مستوى بتحسين أيضا الكومسيك مشروعات يلتمو  آلية تقوم
ل، مشروع كل تنفيذ يتم الكومسيك. استراتيجية في الواردة التعاون مجاالت في تعمل التي األعضاء الدول  التعاون عبر مموَّ
 موضوع في والخبرات المعارف تبادل من تمكِّن ال اآللية هذه فإن ،الزاوية هذه ومن أعضاء. دول ثالث عن يقل ال ما بين

 المشروعات تنفيذ عبر المشتركة، للمشكالت للتصدي التعاون على األعضاء الدول قدرة أيضا تحسِّن إنها بل فحسب، بعينه
  األطراف. المتعددة

 ذات العمل فرق لدى اسمها سجلت التي األعضاء، الدول في المعنية، الوزارات المشروعات مقترحات تقدم أن يمكن
 االقتصادي. الميدان في العاملة اإلسالمي، التعاون لمنظمة التابعة والمؤسسات اتصالها، بنقاط باإلخطار وذلك الصلة،
 التي بالسياسات، المعنية والتوصيات ُمخرجاتها، ومجاالت وأهدافها، االستراتيجية، مبادئ المشروعات هذه تخدم أن ويجب

  للكومسيك. الوزارية الجلسة وتعتمدها العمل، فرق ّدهاتع

 المشروعات قائمة ترد مشروعا. ١٤ تنفيذ تم الكومسيك، مشروعات تمويل آلية لتنفيذ الثاني العام وهو ،٢٠١٥ عام في
  (.١) الجدول في ،٢٠١٥ عام في المنفَّذة

 األطراف أيضا بل المقدَّمة، الخدمات من وعاتالمشر  مالكو فقط يستفيد ال الكومسيك، مشروعات تمويل آلية خالل
 عام في الكومسيك، مشروعات تمويل آلية فوائد دولة ٤٠ من أكثر جنت السياق، هذا في المشروع. من لالستفادة المستهدفة
٢٠١٥. 

 

 

 

 

 



29 

 ٢٠١٥ في المنفَّذة المشروعات قائمة (:١) الجدول

 المشروع مالك رقم
 المشروع شركاء

 المشروع اسم التعاون مجال

 تشاد ١
 فاسو وبوركينا تركيا

 تشاد في الزراعية التدريب مراكز لدعم مشروع الزراعة

 إندونيسيا ٢
 ومصر جامبيا

 والسودان

 الدول في الحجم والمتوسطي الصغار المزارعين دخول تحسين الزراعة
 زراعية منظومة خالل من اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء
 متكاملة

 مسورينا ٣
 وتركيا جويانا

 والمبادئ الصوب؛ خضروات محاصيل زراعة في القائمة الفجوات الزراعة
 االستوائي المناخ ذات للمناطق الالزمة

 تركيا ٤
 الدول من دولة ١٩

 األعضاء

 للجمعيات إلكترونية وصفحات شبكي، وربط بيانات، قاعدة إنشاء الزراعة
 المزارعين، من ة/األسرالصغير  الحيازات ألصحاب الزراعية التعاونية

 الكومسيك. في األعضاء الدول بين
 جامبيا ٥

 وسيراليون نيجيريا
 اإلسالمية المالية األدوات بشأن القدرات بناء المالي التعاون

  ماليزيا ٦
 وتركيا، أذربيجان،
 العربية واإلمارات
 المتحدة

 اإلسالمية المال ألسواق القدرات بناء برامج المالي التعاون

 الكاميرون ٧
 وبنين نيجيريا

 حدة من التخفيف
 الفقر

 في والكاكاو للقهوة المنتجين المزارعين لصغار اإلنتاجية القدرات بناء
 بممارسات النهوض خالل من أفريقيا، وغرب وسط دول بعض
 النباتية الصحة

 إيران ٨
ندونيسيا ماليزيا  وا 

 حدة من التخفيف
 الفقر

 دراسة الفقر: حدة من التخفيف في المجتمعي التأهيل إعادة دور
ندونيسيا وماليزيا إيران إعداد من مقارنة  وا 

 أنقرة مركز ٩
 دولة ٢٥ من أكثر

 عضوا

 حدة من التخفيف
 الفقر

 التعاون منظمة في األعضاء البلدان لدى اإلحصائية القدرات تحسين
 الفقر إحصاءات مجال في اإلسالمي

 سورينام ١٠
 وجويانا تركيا

 دةح من التخفيف
 الفقر

 االجتماعي األمان لشبكات اإلدارية المعلومات نظام وتنفيذ تصميم
 المعنية الوزارات داخل

 
 جامبيا ١١

 بيساو وغينيا السنغال
 السياحة خالل من التحديات مجابهة على المجتمعات قدرة تعزيز السياحة

 البيئية
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 المشروع مالك رقم
 المشروع شركاء

 المشروع اسم التعاون مجال

 جامبيا ١٢
 والسنغال تركيا

 من للمواصفات، جامبيا لمكتب المؤسسية رةالقد وتعزيز القدرات بناء التجارة
 التعاون لمنظمة الحالل مواصفات وتنفيذ اعتماد أجل

 وتقييم اإلسالمية، للدول والمقاييس المواصفات اإلسالمي/معهد
 الصلة ذي المطابقة

 قطر ١٣
 أعضاء دول ٥

 والتحديات والفرص قطر، في االقتصادي والتنوع التجارية االتفاقات التجارة
 األعمال رواد مأما

 تركيا ١٤
 أعضاء دول ٦

 الدول بين فيما المسافرين" حركة أداء "دليل معايير وتحديد قياس واالتصاالت النقل
  اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

 (www.comcec.org) للكومسيك اإللكتروني الموقع المصدر:
 
 النهائية، القائمة على مشروعات ١٠ اختيار تم الكومسيك، عاتمشرو  تمويل آلية لتنفيذ الثالث العام وهو ،٢٠١٦ عام في

 يوضح الكومسيك. مشروعات تمويل آلية من عضوا بلدا ٣٠ حوالي يستفيد الشريكة، البلدان تعاون وبفضل تنفيذها. ويجري
 .٢٠١٦ لعام الكومسيك تنسيق مكتب يمولها التي المشروعات قائمة التالي الجدول

 
 ٢٠١٦ في المنفَّذة المشروعات قائمة (:٢) الجدول

 المشروع مالك رقم
 المشروع شركاء

 المشروع اسم التعاون مجال
 

 إيران ١
 وتركيا أذربيجان

 لسالسل الوصول وسبل إنتاجها إدارة من الريفية األسر تمكين الزراعة
 واألسواق. اإلمداد

 فلسطين ٢
 واألردن، فلسطين،
 وتونس

 واألردن فلسطين في الصغيرة المجترة الحيوانات إنتاجية تحسين الزراعة
 ومجموعات العلف، مثل مختلفة، تكنولوجيات باستخدام وتونس،
 المائية. والزراعة التغذية،

 تركيا ٣
 عضوا دولة ٢٤

 للجمعيات إلكترونية وصفحات شبكي، وربط بيانات، قاعدة إنشاء الزراعة
 المزارعين، من الصغيرة/األسر الحيازات ألصحاب الزراعية التعاونية

 الكومسيك. في األعضاء الدول بين

 جامبيا ٤
 وسيراليون نيجيريا

 اإلسالمي. للتمويل محسَّن مؤسسي إطار إنشاء أجل من المالي التعاون

 
 إندونيسيا ٥

 وتركيا ماليزيا
 حدة من التخفيف

 الفقر
 سبل خالل من الفقر، حدة من للتخفيف المحلية المبادرات إنشاء
 الدول في المحلي المجتمع مستوى على تدامةالمس العيش كسب
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 اإلسالمي. منظمة في األعضاء

  ماليزيا ٦
 أعضاء دول ١٠

 السياحة في العمل قوة تعزيز استراتيجيات حول قصيرة دورة السياحة
 اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء البلدان داخل المجتمعية

 جامبيا ٧
 ومالي السنغال

 منظمة في األعضاء البلدان في الحرف أصحاب قدرات تطوير السياحة
 اإلسالمي. التعاون

 
 أوغندا ٨

 ومصر تركيا
 التجارة. تيسير خدمات تقديم تحسين التجارة

 

 تركيا ٩
ندونسيا، موزمبيق،  وا 
 وتونس وماليزيا،

 في األعضاء الدول بين الجوي للنقل االتصال وسائل وتعزيز تقييم واالتصاالت النقل
 الجوي للنقل المشتركة الطرائق نهج اإلسالمي: نالتعاو  منظمة
 التعاون منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينية التجارة لتيسير

 اإلسالمي.

 (www.comcec.org) للكومسيك اإللكتروني الموقع المصدر:
 

 في المشروعات، يملتقد الرابعة الدعوة الكومسيك تنسيق مكتب أطلق الكومسيك، مشروعات تمويل آلية إطار وفي
 عضوا دولة ٢٠ قدمتها للمشروعات، مقترحا ٥٧ على الكومسيك تنسيق مكتب اّطلع وعليه، .٢٠١٦ سبتمبر/أيلول
 في ،للتمويل ستؤهَّل التي المشروعات عن اإلعالن وسيتم ي.اإلسالم التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات من ومؤسستان

 .٢٠١٦ الثاني نوفمر/تشرين
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 النظر وجهات تبادل لجلسة الالزمة اإلعدادات رابع:ال الفصل

 دورتها في الكومسيك، وقررت للكومسيك. الوزارية الجلسات إطار في منتظمة بصورة النظر وجهات تبادل جلسات تنعقد
 إلسالميا للتمويل استراتيجيات إنشاء" النظر وجهات لتبادل المقبلة الوزارية الجلسة موضوع يكون أن والثالثين، الحادية

 توصيات إصدار المالي، بالتعاون المعني الكومسيك فريق من وطلبت "،اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في
 تقرير ورفع اإلسالمي، التعاون لمنظمة التابعة الصلة ذات المؤسسات مع بالتعاون الموضوع، هذا حول بالسياسات معنية
 بالتعاون المعني الكومسيك عمل فريق خصص ذلك، على ء  وبنا والثالثين. الثانية دورتها في الكومسيك، إلى الشأن بهذا

  أنقرة. في ،٢٠١٦ ماس/آذار ١٧-١٨ في انعقد وقد الموضوع، هذا لمناقشة السادس اجتماعه المالي

 وخرج النظر، وجهات تبادل بجلسة الخاصة اإلعدادات حول المالي بالتعاون المعني العمل فريق تشاور االجتماع، هذا في
 األساسية، والبنية والشريعة، التنظيمي، الجانب وهي: أال بالسياسات؛ المعنية للتوصيات مكونات ٦ من بمجموعة
 تفاصيل ترد والثالثين. الثانية دورتها في الكومسيك إلى تقديمها وسيتم المواهب، وتطوير والمبادرات، والخدمات، والمنتجات
 اإللكتروني الموقع على والثالثين، الثانية دورتها في الكومسيك، إلى تقديمها المقرر ،بالسياسات المعنية التوصيات
 (www.comcec.org) للكومسيك

 هذه في رئيسية كلمة بإلقاء العالمي، اإلسالمي التمويل لتطوير الدولي البنك مركز مدير إقبال، زمير الدكتور وسيقوم
   الدورة.

http://www.comcec.org/
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 للكومسيك والثالثين الثانية الدورة هامش على فاعليات :الخامس الفصل

 التمويل من مختلفة جوانب لتناول المستوى، الرفيعة اللجان من عدد ينظَّمس للكومسيك، والثالثين الثانية الدورة هامش على
 التمويل استراتيجيات تمثلها التي لألهمية وذلك النظر، وجهات لتبادل الوزارية الجلسة موضوع أيضا وهو اإلسالمي،
 الطرق ومناقشة اإلسالمي، التمويل يوفرها التي والفرص لإلمكانات الوعي مستوى ولرفع المقام، هذا في اإلسالمي.
 على خاصة جلسات أربع تنظيم سيتم اإلسالمي، التمويل لتشجيع األعضاء الدول تواجهها التي للتحديات للتصدي والوسائل

 الموضوعات لتناقش ،٢٠١٦ الثاني نوفمبر/تشرين ٢٤ في الجلسات هذه وسُتعقد للكومسيك. والثالثين الثانية الدورة شهام
  اآلتية:

 اإلسالمي. التمويل لتطوير وطنية استراتيجيات تصميم بشأن المحافظين نظر وجهة 
 سالمي.اإل التمويل لتطوير وطنية استراتيجيات تصميم بشأن الخاص القطاع نظر وجهة 
 اإلسالمي. للتمويل األساسية العناصر 
 للتمويل. األساسية البنية مشروعات في اإلسالمي التمويل استخدام 

 التي المختلفة الجوانب بإضافة النظر، وجهات تبادل جلسة مناقشات إكمال هو الفاعليات هذه عقد من الرئيسي والهدف
 من نخبة باللجان المتحدثين بين ومن اإلسالمية. المالية لخدماتا بصناعة المعنيون اآلخرون المصلحة أصحاب يطرحها
 المجتمع ومنظمات اإلسالمي، التعاون لمنظمة لتابعة والمؤسسات الدولية المؤسسات وممثلي األعضاء، الدول ممثلي
 الدول من دالوفو  جميع الفاعليات هذه يحضر أن المتوقع من واألكاديميين. الفكر، ومراكز الخاص، والقطاع المدني

 المجتمع منظمات ممثلو وكذا للكومسيك، والثالثين الثانية الدورة في الحاضرة اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء
  الخاص. والقطاع واألكاديميين، واإلعالم، المدني،

 ٢٢ في "،ومسيكالك مشروع تمويل آلية خالل من الممولة الناجحة المشروعات تشجيع" بشأن للجنة اجتماع سينعقد كما
  للكومسيك. والثالثين الثانية الدورة هامش على ،٢٠١٦ الثاني نوفمبر/تشرين

 :اإللكتروني الكومسيك موقع على الفاعليات، هذه حول المعلومات من مزيد على االطالع يمكن
http://www.comcec.org   

http://www.comcec.org/
http://www.comcec.org/
http://www.comcec.org/
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 الكومسيك عن المنبثقة المتابعة للجنة والثالثون الثاني االجتماع السادس: الفصل

 الكومسيك تعتمدها التي والمشروعات البرامج تنفيذ في التقدم باستعراض المعنية الكومسيك أجهزة إحدى هي المتابعة لجنة
 سنويا، اجتماعاتها المتابعة لجنة تعقد الكومسيك. دورات أعمال جدول مشروع بإعداد اللجنة تقوم كما الوزارية. جلساتها في
  التركية. الجمهورية في مايو/أيار، شهر في

 مايو/أيار ١٨و ١٧ يومي في الكومسيك عن المنبثقة المتابعة للجنة والثالثون الثاني االجتماع انعقد السياق، هذا في
 وآليتيها؛ الكومسيك استراتيجية تنفيذ في تقدم من ُأحرز ما اللجنة استعرضت حيث التركية. بالجمهورية ،أنقرة في ،٢٠١٦
 من الكومسيك أعمال جدول على يرد ما تناول في اللجنة تستفيض كما الكومسيك. مشروعات وتمويل العمل، فرق وهما

  وأنشطة. ومشروعات، برامج،

 بتقرير اللجنة رحبت وعليه، والثالثين. الثانية دورتها في للكومسيك تقديمها المخطط التوصيات من مجموعة اللجنة وأعدت
 تقدم من ُأحرز ما على تحديدا الضوء سلط حيث الكومسيك، تنسيق مكتب يقدمه الذي أخرى، أنشطة بين من العمل، سير
 التعاون لمنظمة التابعة والمؤسسات األعضاء لالدو  قدمتها التي القّيمة باإلسهامات اللجنة وأشادت االستراتيجية، تنفيذ في

 التعاون لمنظمة التابعة والمؤسسات األعضاء الدول من اللجنة طلبت كما الكومسيك. استراتيجية لتنفيذ اإلسالمي،
 االستراتيجية. لتنفيذ الكامل دعمها تقديم مواصلة اإلسالمي
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 الدورة للجنة والعشرون الثامن االجتماع السابع: الفصل

 على اجتماعاتها االقتصاد، مجال في والعاملة اإلسالمي، التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات من المشكَّلة الدورة، لجنة تعقد
 بها تقوم التي والبرامج األنشطة وتنسيق الستعراض وذلك المتابعة؛ لجنة واجتماعات للكومسيك، الوزارية الجلسة هامش

 ومكتب اإلسالمي، التعاون لمنظمة العامة األمانة حضور بجانب اإلسالمي. التعاون ةلمنظم التابعة الصلة ذات المؤسسات
 وهي، أال اإلسالمي؛ التعاون لمنظمة التابعة الصلة ذات المؤسسات الدورة لجنة اجتماعات يحضر الكومسيك، تنسيق
 ومركز للتنمية، اإلسالمي البنك ومجموعة التجارة، لتنمية التجاري والمركز والزراعة، والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة
  البواخر. لمالكي اإلسالمي واالتحاد اإلسالمية، للدول والمقاييس المواصفات ومعهد أنقرة،

 مايو/أيار ١٦ في المتابعة، للجنة والثالثين الثاني االجتماع هامش على الدورة، لجنة اجتماع انعقد الصدد، هذا في
 استراتيجية مع يتماشى بما المخططة أنشطتها حول اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات تناقشت حيث ؛٢٠١٦

 الثامن االجتماع في الحاضرون تناقش كما بالسياسات. توصيات من الكومسيك عمل فرق تصدره ما ووفق الكومسيك
 اإلسالمي، التعاون لمنظمة عةالتاب المؤسسات بها تضطلع أن الممكن والمسؤوليات األدوار حول الدورة للجنة والعشرين

 المنظمات مع التعاون وتعزيز ، ٢٠٢٥ عام حتى اإلسالمي التعاون منظمة عمل لبرنامج االقتصادي التعاون شق لتنفيذ
      األخرى. والدولية اإلقليمية

 الثامن اجتماعها في ةالدور  ولجنة والثالثين، الثاني اجتماعها في المتابعة للجنة المقدمة والوثائق التقارير جميع ترد
  (.www.comcec.org) للكومسيك اإللكتروني الموقع على والعشرين،

http://www.comcec.org/
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 اإلسالمي القمة لمؤتمر عشر الثالثة الدورة الثامن: الفصل

 ١٠-١٥ في اإلسالمي القمة لمؤتمر عشر الثالثة لدورةا انعقدت
 في التركية الجمهورية استضافتها التي ،٢٠١٦ /نيسان أبريل

 العدالة أجل من والتضامن "الوحدة الدورة موضوع وكان اسطنبول؛
 حتى القمة رئاسة منصب الدورة، هذه في تركيا، تقلدت وقد والسالم".

   التالية. اإلسالمية القمة موعد

 ما يعرض الذي "٢٠١٣-٢٠١٦ للفترة العمل لسير الكومسيك "تقرير
 األساسي والنظام الكومسيك استراتيجية تنفيذ في تقدم من ُأحرز

 تم السابقة، الدورة انعقاد منذ للتعاون جهود من ُبذل ما وكذا المعدَّل،
  اإلسالمي؛ القمة لمؤتمر عشر الثالثة الدورة إلى وتقديمه إعداده

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول رؤساء برح حيث
 المعدَّل. األساسي والنظام الكومسيك، الستراتيجية الناجح بالتنفيذ
 للتنفيذ تقديره بالغ عن "أعرب القمة مؤتمر فإن الختامي، البيان وفي

 أهاب وقد الرابعة. االستثنائية دورتها يف القمة اعتمدتها التي الكومسيك، استراتيجية وتنفيذ األساسي النظام لمراجعة الناجح
 مع الوثيق والتعاون التنسيق من إطار في الكومسيك، واستراتيجية  المعدَّل األساسي النظام تنفيذ لتعزيز األعضاء بالدول
 سيك،الكوم عمل في بفاعلية تشارك أن األعضاء الدول من وطلب اإلسالمي؛ التعاون منظمة لميثاق ووفقا العامة، األمانة
 التركية." الجمهورية رئيس أردوغان، طيب رجب الرئيس فخامة رئاسة تحت

 للتنفيذ ارتياحهم عن أعربوا ،والسالم" العدالة أجل من والتضامن الوحدة بشأن اسطنبول "إعالن في الدول رؤساء أعرب كما
 والتجاري، االقتصادي للتعاون جديدة ةديناميكي أعطى ما وهو المعدَّل، األساسي ونظامها الكومسيك الستراتيجية الناجح
 وتبادل ونشرها، المعارف تقديم على يعمل بما السياسات، حول للحوار منتدى الكومسيك وجعل بارزا، حضورا ومنحه

 به يقوم لما العميق التقدير عن كذلك وأعربوا األعضاء؛ الدول بين فيما السياسات وتقريب الممارسات، وأفضل الخبرات
 لمنظمة التابعة الصلة ذات والمؤسسات األعضاء بالدول وأهابوا المذكورة، الوثائق تنفيذ في فاعل دور من سيكالكوم رئيس

 األفضل." النحو على منها لالستفادة اإلسالمي التعاون
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 للكومسيك االتصال لنقاط الرابع السنوي االجتماع :التاسع الفصل

 االتصال، لنقاط السنوية االجتماعات الكومسيك تنسيق مكتب ينظم ،٢٠١٣ عام في الكومسيك استراتيجية انطالق منذ
 جملة تحسين بهدف األعضاء، والدول للكومسيك العامة األمانة بين والتشاور التفاعل عليه يقوم منتظم منبر توفير بهدف

 تمويل وآلية العمل، فرق آلية الكومسيك: استراتيجية في الواردتين اآلليتين كلتا وتنفيذ الكومسيك بها تقوم التي األعمال
 تنفيذ حول ومالحظات تعقيبات من تطرحه ما لتبادل األعضاء للدول الفرصة االجتماعات هذه توفرو  الكومسيك. مشروع

 مما األعضاء؛ والدول الكومسيك تنسيق مكتب بين والتعاون التواصل يتحسَّن التفاعلية، االجتماعات هذه وبفضل اآلليتين.
 على يدلل بما أهميتها، االجتماعات هذه أثبتت ثم، ومن لالستراتيجية. والمحددة العامة لألهداف أفضل ذتنفي إلى يؤدي
   للكومسيك. القطري التوجه ذي الطابع

 أنقرة، في ٢٠١٦ يونيو/حزيران ١-٢ في الكومسيك، عمل فريق اتصال لنقاط الرابع السنوي االجتماع انعقد المقام، هذا في
 من بالكومسيك، الخاصة الوطنية االتصال ونقاط الكومسيك، عمل فريق اتصال نقاط االجتماع وحضر ركية.الت بالجمهورية

 الكومسيك. عمل لفرق اتصالها بنقاط أخطرت اعضو  دولة ٣١

 ما بين مقارنة بعقد الكومسيك، بها تضطلع التي لألنشطة الكلية الصورة على المشاركين إطالع جرى االجتماع، خالل
 حول المشاركين الكومسيك تنسيق مكتب أطلع ذلك، إلى إضافة   وبعدها. االستراتيجية تقديم قبل نتائج من الكومسيك حققته
 من العمل فرق تصدره لما والمتابعة والتنسيق، اإلعداد، والسيما الكومسيك، استراتيجية تنفيذ في االتصال نقاط دور

 التوصيات تنفيذ متابعة في محوري بدور تقوم قد االتصال نقاط أن على التأكيد جرى السياق، هذا في بالسياسات. توصيات
 زمنية مدة على المشاركون اتفق الشأن، هذا وفي الكومسيك. تنسيق مكتب إلى العمل سير تقرير رفع ثم، ومن بالسياسات؛

 بالسياسات. التوصيات تنفيذ لمتابعة

 إعداد عملية خالل المعارف، تقديم جهود في االتصال لنقاط لةالفاع للمشاركة البالغة األهمية على التشديد جرى كما
 مع الدراسات وتبادل صحتها، من والتحقق القطرية البيانات جمع في المساعدة الجهود هذه وتتضمن البحثية. الدراسات

 تقوم الذي الحيوي لدورا على الضوء تسليط تم كما الراجعة. بالتغذية البحثية الدراسات وتزويد المعنية، الوزارات/المؤسسات
 )خطابات الصلة ذات الوثائق تبادل تتضمن التي العمل، فرق اجتماعات في الفاعلة المشاركة لضمان االتصال نقاط به

 في المؤهلين الخبراء مشاركة وتيسير المعنية، المؤسسات/اإلدارات مع ذلك( إلى وما البحثية، والدراسات الدعوات،
 االجتماعات. هذه في القطرية الخبرات دلوتبا العمل، فرق اجتماعات

 أتيح حيث الكومسيك؛ مشروعات تمويل حول تدريبيا برنامجا االجتماع، هامش على الكومسيك، تنسيق مكتب نظم وقد
 المشروعات. إعداد على التدريب فرصة الكومسيك عمل لفرق االتصال لنقاط
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 األنشطة قائمة مرفق:

LIST OF ACTIVITIES 

ORGANIZED BY THE OIC INSTITUTIONS ALIGNED WITH THE COMCEC STRATEGY 

December 2015- November 2016 

 

No OIC 

Institution 

Theme of the Activity Type of the Activity Relevant 

Cooperation 

Area 

Relevant Output 

Area/Expected 

Outcomes in the 

COMCEC 

Strategy 

Partner(s) Date and Venue Outcomes of the Activity 

1.  ICCIA 9th Forum for 

Businesswomen in 

Islamic Countries 

Forum Trade Enhanced 

communication 

among private 

sector 

representatives / 

institutions of the 

Member States. 

Council of Saudi 

Chambers 

May 25, 2016 

Riyadh, Saudi 

Arabia 

Strengthened the institutional role, in creating a 

sustainable channel for introducing investment 

opportunities in the Islamic countries.  

 

Enabled the businesswomen to meet one another, 

interact and discuss new avenues for cooperation 

and commercial exchange.  

 

2.  ICCIA Workshop on Key 

Infrastructure 

Development for Rural 

Growth for OIC 

Countries 

 

Workshop Trade Enhanced 

communication 

among private 

sector 

representatives / 

institutions of the 

Member States. 

FAO/BIPP, PGTF / 

UNOSSC 

29th Nov. – 1st Dec. 

2016 

Lahore, Pakistan 

Provided an overall review of problem, issues and 

strategic option in developing backbone and 

supporting infrastructure for rural development. 

The thrust of the workshop was on Cold Chain 

System and other related infrastructure in 

developing a competitive rural economy. 

Highlighted the importance of developing the 

clusters of profitable small-medium-and large-

scale farms and associated agribusinesses in 

selected Corridors from OIC region.  

 

3.  ICCIA 1st Training 

Programme for 

Women Skill 

Development and 

Training Programme Trade Enhanced 

communication 

among private 

sector 

Local Academia August 26, 2016 

ICCIA’s 

Headquarters, 

Promoted entrepreneurial activities for women and 

youth who were either doing business or planning 

to start businesses. The participants were educated 

on the latest concepts of enterprise development 
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Networking 

 

representatives / 

institutions of the 

Member States. 

Pakistan for setting-up of small scale business ventures. 

Networking session provided the participant with 

opportunities to share their ideas, experiences and 

future business planning.  

4.  ICCIA 2nd Training 

Programme for 

Women Skill 

Development and 

Networking 

 

Training Programme Trade Enhanced 

communication 

among private 

sector 

representatives / 

institutions of the 

Member States. 

Local Academia 4th October 2016 

ICCIA’s 

Headquarters, 

Pakistan 

It was a series of 2nd Training Programme as 

mentioned in S.No. 2, organized for women and 

youth. The topic was ‘Elements of Writing an 

Effective Business Plan’ The participants were 

educated on how to make an effective business 

plan. The participants were brief about the core 

elements of business plan such as: market need, 

target customer, market size, business model, go-

to-market strategy and key Risks.    

 

5.  ICDT Seminar on e-

commerce 

Seminar Trade Developing intra-

OIC Trade 

AIDMO 1-4 December 2015 

Casablanca/Morocco 

The objective of this workshop is to raise 

awareness among artisans on the importance of 

ICTs in the promotion and the marketing of 

Handicraft products and to inquire on the latest 

techniques of E-commerce.  

This workshop was also an opportunity for 

participants to learn about the successful national 

experiences and strengthen cooperation in the field 

of technical assistance in the creation of 

commercial websites. 

Sensitizing of the promotion of e-commerce in 

Arab Countries and establishing a portal on e-

commerce on Handicraft 

6.  ICDT 4th OIC Halal 

Exhibition 

Fair Trade Developing intra-

OIC Trade 

Sharjah Chamber of 

Commerce and Industry 

8th – 10th December 

2015 

Sharjah/United Arab 

Emirates 

This exhibition gathered actors of Halal industry 

in the OIC countries to promote their products and 

services and increase investments in this sector 

notably food, cosmetics, clothing and fashion as 

well as services related to Halal certification. 

The area surface of the exhibition was 2000 square 

meters and the Fair recorded the participation of 

1000 businessmen 125 Companies from the OIC 

Member States. 
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7.  ICDT 2nd Tourism Fair of 

the OIC Member States 

Fair Tourism Developing intra-

OIC Trade 

Sharjah Chamber of 

Commerce and Industry 

8th – 10th December 

2015 

Sharjah/United Arab 

Emirates 

Promoting family tourim in the OIC Member 

States. The Exhibition was attended by 

approximately 125 Companies representing 

25Member States and recorded the participation of 

1000 businessmen 

8.  ICDT Administration of 

RTAs and the 

prospects of Regional 

Integration in the 

OICAfrican and Arab 

Member States 

Seminar Trade Developing intra-

OIC Trade 

Cooperation and 

Integration Dept/IDB 

21-23 December 

2015 

Casablanca/ 

Morocco 

This workshop aimed to make on the one hand the 

inventory of bilateral, regional and multilateral 

trade agreements and the Free Trade Area 

Agreements (FTAs) of the Africans and Arab 

Member States of the OIC, as well as to evaluate 

the impact of these agreements on the sustainable 

development of their economies and to formulate 

practical recommendations enabling them to refine 

their national strategies in order to facilitate 

regional integration. 

Main outcomes: sensitizing thev importance of 

RTAs and FTA in enhancing intra-OIC Trade. 

9.  ICDT Seminar on Trade in 

Services in RTAs: 

What Lessons for the 

Quad Countries? 

Training Seminar Trade Developing intra-

OIC Trade 

 Agadir Technical Unit 21-23 December 

2015 

Cairo/Egypt 

The objectives of this seminar were to:  

Deepen participants' knowledge on the role of 

services and trade in services in the context of 

globalization; 

Increase knowledge of participants on the 

provisions and rules of the General Agreement on 

Trade in Services (GATS) within the framework 

of the WTO; 

Deepen participants' knowledge on the technical 

and political aspects to complete with success the 

negotiations on the liberalization of services at 

international and regional levels; 

Discuss the opportunities and challenges facing 

the Countries of the Agadir Agreement in the field 

of negotiations on the liberalization of trade in 

services. 

Participants benefited from the last services 

negotiations methods and strategies in order to 

enhance their trade in services. 
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10.  ICDT 14th Meeting of the 

Economic Counsellors 

of the OIC Embassies 

accredited in Rabat 

Meeting Trade Developing intra-

OIC Trade 

OIC Member States 14 January 2016 

Rabat/Morocco 

The meeting aimed at information the Economic 

counsellors about the last development on intra-

OIC Trade and trade promotion events to be 

organized by ICDT  and its technical assistance to 

their countries. 

11.  ICDT Regional Conference 

on International 

Investment 

Agreements  

Meeting Trade Developing intra-

OIC Investment 

Ministry of Economy and 

Finance of Morocco and 

UNCTAD 

12-15 January 2016 

Casablanca/ 

Morocco 

The objective of this Conference is to deepen 

participants' knowledge of International 

Investment Agreements, (IIA) which could help 

achieve the goal of sustainable development and 

inclusive growth, identify and consider issues 

related to international investment. This 

Conference helped participants to understand the 

impact IIA to attract foreign investment in 

Countries. 

12.  ICDT Training workshop on 

setting-up bankable 

tourism projects  of the 

Regional Project on 

Sustainable Tourism 

Development in a 

Network of Cross 

Border Parks and 

Protected Areas in 

West Africa 

Workshop Tourism Developing intra-

OIC Tourism 

SESRIC/ 

UNTWO/Regional 

Coordinator 

(Guinea) 

15-17 February 2016 

Casablanca/Morocco 

The Training Workshop on the Setting up of 

Tourism Projects was  organized for the benefit of 

the focal points of the beneficiary Countries in 

order to familiarize them with the methodologies 

and procedures of the Arab, African and 

international Financial Institutions.  

On this occasion, the participants discussed the 

following topics: 

Recent Developments of the Project; 

Issues related to the elaboration of cross-border 

bankable projects forms;  

Presentation of the Results of the 1st Donors 

Conference and the preparations of the 2nd 

Conference scheduled to be held in 2017; 

Creation of Regional Coordination Unit of the 

Project. 

 

13.  ICDT Seminar on the 

Outcome of the 10th 

WTO Ministerial 

Seminar Trade Developing intra-

OIC Trade 

Ministry in Charge of 

Foreingn Trade of 

25 February 2016 

Casablanca/ 

The objective of the seminar was to inform the 

participants about the main outcomes of the 10th 
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Conference and 

Accession to the Trade 

Facilitation Agreement 

Morocco and WTO Morocco WTO Ministerial Conference of Nairobi, and to 

introduce the Trade Facilitation Agreement (TFA) 

and its impact on the foreign trade development of 

the OIC Member Countries. Participants 

recommended to continue to organise such events 

for the benefit of Public  and Private sectors 

including parliamentaries in ordre to more 

sensitise this agreement. 

 

14.  ICDT 2nd African Forum on 

Halal Business 

Expo and Forum Trade Developing intra-

OIC Trade 

ICDT/Senegal 3-5 March 2016 

Dakar/Senegal 

This 1st International Forum of Business Halal 

aims to enhance trade and investment in Halal 

Sector in OIC African Countries. 14 Member 

States attended this Forum which. highlighted the 

problems facing the sector, including the lack of 

investment and training for the benefit of the 

sector operators. They expressed the wish for the 

establishment of a strategy and an action plan for 

the development of Halal industry at the OIC level 

and the strengthening of collaboration in training 

on the Halal industry and exchange of experience 

among the Member States (reverse linkage). 

 

15.  ICDT 3rd OIC Health Expo Fair Trade Developing intra-

OIC Trade 

Ministry of Health  of the 

Kingdom of Morocco, 

OFEC 

24th -27th March 

2016 

Casablanca/ 

Morocco 

The Exhibition brought together stakeholders of 

the health sector (pharmaceutical Industry, service 

providers, professionals in nutrition and dietetics, 

surgery, care and wellness etc ...) of the OIC 

countries and was attended by the 20  OIC 

Countries in order to promote trade and 

investment in this  sector. 

16.  ICDT Training Seminar on 

The “Trade 

Preferential System 

Among the OIC 

Member States (TPS 

OIC) and its Protocols” 

for the benefit of the 

African Countries,  

 

Training Seminar Trade Raising awarness 

of OIC African 

Member States to 

sign and ratify 

TPS/OIC    and its 

protocols 

Dept of Cooperation and 

Integration /IDB  

28-30 March 2016 

Casablanca -  

Morocco 

The objective of this seminar is to raise awareness 

among the Member States of the OIC African 

Regional Economic Groupings (REG) on the 

TPS/OIC Agreement and its protocols in order to 

accelerate its signature and ratification by these 

groupings to strengthen the development of intra-

OIC trade. 

20 Member countries attended this Seminar. The 

participants proposed the following 
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recommendations: the transmission of the results 

of the study on the impact on trade of (TPS/OIC) 

in WAEMU countries to the OIC General 

Secretariat, IDB and the WAEMU Commission 

and conducting impact studies of the TPS / OIC on 

the other OIC regions. 

 

17.  ICDT Training Seminar on " 

TPS/ OIC Agreement 

and its protocols for 

the benefit of 

executives of the state 

of Palestine and Jordan 

Training Seminar Trade Capacity building 

of negotiations 

dealing with 

TPS/OIC 

Ministry of National 

Economy-Palestine 

Ministry of Trade, 

Industry and Supply-

Jordan 

4-5 April 2016 

Amman/Jordan 

The objective of this seminar is to raise awareness 

among Palestinian and Jordanian executives of the 

public and private sector on the importance of the 

TPS/OIC Agreement and its Protocols in order to 

contribute to the development of trade between 

these countries and the other OIC Member States. 

The participants proposed the following 

recommendations: 

The importance of implementing the TPS-OIC to 

enable the Palestinian economy to benefit from it, 

and to increase synergy as well as economic and 

trade integration between Palestine and the other 

OIC Member States 

Provide technical support to the Palestinian 

institutions from the public and private sectors in 

order to benefit from the COMCEC and the IDB 

Group projects.  

The importance of holding the meeting of the 

Trade Negotiations Committee of the OIC 

Member States in order to expand the TPS/OIC to 

trade in services, dismantling of the mechanism of 

Non-Tariff Barriers, and specific and effective 

rules for dispute settlement; 

To ensure that the State of Palestine submit its list 

of concessions in order to allow the Palestinian 

economy to benefit from the Trade Negotiations of 

the participating Countries, and to provide it with 

technical assistance for establishing the positive 

lists of products for the implementation of this 

Framework Agreement. 
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18.  ICDT Regional on line 

Marketing Workshop 

of the WIEF 

Foundation 

Workshop Trade Developing intra-

OIC Trade 

WIEF 18-21 April  2016 

Amman/Jordan 

This event was organsied by ICDT and the WIEF  

in collaboration with the Agadir Technical Unit 

(ATU). 

This workshop, held for the benefit of business 

women, was aimed, on the one hand, to assist 

women entrepreneurs in the design of their 

website and the online commercialization of their 

products and services, and to provide the 

necessary tools in order to familiarize them with 

online marketing strategies on the other. 

The workshop, attended by twenty 

businesswomen who created in 5 days their own 

commercial website in order to sell online their 

products and services.  

19.  ICDT 2nd Higher Education 

Expo and Forum 

Expo and Forum Trade Developing intra-

OIC Trade 

ICDT/Senegal 9-12 May 2016 

Dakar/Senegal 

This Forum aimed to promote higher education 

services and to develop partnerships among the 

OIC Member States and to establish direct 

contacts between the various stakeholders in the 

field of training and Higher Education, in order to 

promote investment in this sector and to develop 

partnerships between Senegalese universities and 

those of OIC Member States; particularly through 

the exchange of students and trainers. 

The Fair covered 3000 sqm, among which 1,200 

sqm net, recorded the participation of 12 OIC 

countries. 

20.  ICDT 9th Edition of Agri-

food industries in OIC 

Member Countries 

Exhibition Trade Developing intra-

OIC Trade 

ICDT/KSA 9-12 May 2016 

Jeddah  / KSA 

This exhibition is organised in order to boost intra-

OIC Trade and Investment in Agribusiness sector. 

The net exhibition space was spread over 

approximately 4000 square meters and recorded 

the participation of 350 companies representing 22 

States. 

21.  ICDT Seminar on Export 

Auditing and SMEs 

Competitiveness  

Training Seminar Trade Capacity building 

program for 

exporters 

 16-19 May 2016 

Casablanca -  

Morocco 

The objective of this workshop is to ensure an 

upgrading of the Human Resources operating in 
the field of International Trade in order to benefit 

from the new methods and techniques applied to 

International Trade particularly in Audit-Export 
and Development of Competitive capabilities of 
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SMEs. Main recommandations : 
Participants stressed the importance of the topics 

and quality of the experts and recommended the 

following: 
The duplication of the workshop at the national 

and regional levels with more case study; 

The organization of sectoral workshops for the 
benefit of foreign trade Executives. 

22.  ICDT 15th Trade Fair of the 

OIC Member States 

“OIC-EXPO 2015” 

Fair Trade Developing intra-

OIC Trade 

Ministry of Commerce & 

Industry of Saudi Arabia 

22nd  – 26th  May  

2016 

Riyadh/Saudi Arabia 

The Exhibition area of the Fair reached 11.200 

Square meters, 271 enterprises exhibited their 
products in the Fair, which was visited by 2200 

businessmen from the 36 OIC Member States.  

It was also observed that most of added value 

exhibited products are reflecting the real economic 

and industrial progress recorded by some Member 

States. As well as the High Technological and 
technical development level of participating 

countries. 

An awards ceremony was also held and prizes 
were awarded to the following countries: 

First Prize:  Kingdom of Saudi Arabia; 

Second Prize:  Kingdom of Morocco, 
Third Prize: People's Republic of Bangladesh. 

23.  ICDT 2nd Forum TPOs of 

the OIC Member States 

Meeting Trade Developing intra-

OIC Trade 

Ministry of Commerce & 

Industry of Saudi Arabia; 

ITFC, TPOs, ITC 

23rd  May  2016 

Riyadh/Saudi Arabia 

The Forum was attended by representatives of 

trade promotion organs from 31 Member States. 
The meeting recommended the following: 

Supporting OIC Trade Promotion Organs 

(Launchinh the TPOs Virtual Network of the OIC 

Member States and invite  OIC Member States to 

contribute to its improvement and update, holding 

the OIC TPOs regional forum once every year in 

order to review progress and make 

recommendations of the work of the Network of 

TPOs and organising capacity building activities 

in various fields of international trade.  

24.  ICDT Forum of IPAs  of the 

OIC Member States 

Meeting Trade Developing intra-

OIC Investments 

Ministry of Commerce & 

Industry of Saudi Arabia; 

ITFC, IPAs, UNCTAD, 

ICIEC 

24th  May  2016 

Riyadh/Saudi Arabia 

82 participants from 18 OIC countries and 7 OIC 

institutions attended the Forum.  the Forum agreed 

to: create a regular mechanism for consultation 

among the Investment promotion Agencies of the 

Member States of the OIC to review the common 

challenges and opportunities on investment issues. 

In this regard, participants recommended the 

holding of similar forums for OIC Investment 

Promotion Agencies every two years, on the 

margin of the OIC Islamic Trade Fair or at any 
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other venue as may be deemed appropriate. 

 

25.  ICDT Implications of the 

WTO Trade 

Facilitation Agreement 

Post-Nairobi and OIC 

Single Window 

Facility 

Training Seminar Trade Developing intra-

OIC Trade 

Cooperation and 

Integration Dept /IDB, 

Ministry in Charge of 

Foreign Trade of 

Morocco/WTO/ITC/WCO 

30 May-1st June 

2016 

Casablanca -  

Morocco 

The objective of this seminar is to sensitize the 

public and private sectors of OIC Member States 

of the importance of the implementation of the 

Trade Facilitation Agreement (TFA) and its 

impact on the development of foreign trade among 

Member States on the one hand, and to share 

experiences and best practices regarding the 

implementation of national trade facilitation 

programs on the other, in particular the 

establishment and the strengthening of national 

Single Windows of Foreign Trade and the 

reflection on interoperability between those Single 

Windows. 18 countries took part in this seminar. 

Participants recommended to organise a meeting 

of Customs administrations of the OIC countries; 

duplicate the organization of regional awareness 

raising seminars on WTO TFA to accelerate the 

ratification of its protocol of amendment; and 

implement a program of technical assistance and 

sharing of experience in the creation of Single 

Windows between the developed countries of the 

OIC and other Member States. 

26.  ICDT Moroccan Malaysian  

Business Forum 

Forum Trade  Developing intra-

OIC Trade 

Matrade/Embassy of 

Malaysia to Morocco 

2 June  216 

Casablanca Morocco 

The aim of this visit is to organize B2B meetings 

between Malaysian Businessmen and their 

Moroccan counterparts. The Forum allows the 

Malaysian delegation to explore the following 

sectors: food industry (cereals, canned, bottled 

products, snacks, sauces, and instant food), 

pharmaceuticals latex products, automotive 

equipment (speakers, accessories and car parts), 

construction (paint, coating) and bedding in 

Morocco. 

 

27.  ICDT World Investment 

Forum  

Forum Trade Attracting more 

FDI 

OICGS/COMCEC/ 

IDBG/ICCIA/ 

SESRIC /UNCTAD 

17-21 July 2016 

Nairobi/Kenya 

ICDT, SESRIC and ICIEC participated under the 

“OIC Pavillion” in the investment village 

Exhibition that was attended by 15 countries and 

was a platform for participating countries to 

promote their Business climate in their respective 
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countries through a professional exhibition and an 

opportunity to be informed about the latest 

innovations to promote investments.  

This Panel was an opportunity to review the 

initiatives taken by the OIC Institutions and OIC 

Member States to improve the investment climate 

and increase the attractiveness of their economies 

to FDI. 

28.  ICDT Moroccan Indonesian 

Business Forum 

Forum Trade  Developing intra-

OIC Trade 

President Special 

Envoy/Embassy of 

Indonesia to Morocco 

28-29 September 

216 

Casablanca Morocco 

The aim of this visit is to organize B2B meetings 

between Indonesian Businessmen and their 

Moroccan counterparts. This forum witnessed the 

organization of a seminar and B2B meetings 

between Moroccan and Indonesian economic 

operators in the following areas: food industry, 

chemicals, pharmaceuticals, building materials, 

crafts, Furniture & decoration, various consumer 

goods. 

29.  ICDT Administration of 

RTAs and the 

prospects of Regional 

Integration in the OIC 

Englısh Speaking 

Countries  

Seminar Trade Developing intra-

OIC Trade 

Cooperation and 

Integration Dept/IDB, 

Ministry of Economy of 

Turkey/COMCEC 

September/ 

October 2016 

Istanbul/Turkey 

Postponed in 2017 

30.  ICDT 7th OIC World Biz and 

2nd OIC-Central 

Investment Forum 

Forum Trade Developing intra-

OIC Trade 

OIC International Business 

Centre/Malaysia 

18-22 October  2016 

Kuala 

Lumpur/Malaysia 

The objective of this Forum is to enhance intra-

OIC Trade and Investment in general and increase 

trade and investment between Asian and other 

OIC Member Countries in particular. The Forum 

allows participants to explore business 

opportunities in key sectors such as Agribusiness, 

Halal Industry, Medical and Family Tourism , 

Higher education services.  

31.  ICDT Regional Training 

workshop on “Export 

strategies for primo-

exporters of TRNC” 

Training workshop on Trade Capacity building 

program for 

exporters 

MFA of TRNC 25-27 October  2016 

Lefkosa, Turkish 

Republic of Northern 

Cyprus (TRNC). 

Posponed in 2017 due to constraints of time and 

low level of confirmation of  participating 

countries  

32.  ICDT 2nd OIC-Asia 

Investment Forum  

Forum Trade Developing intra-

OIC Trade 

OIC GS/COMCEC/ICCIA 

/SESESRIC/IDBG/ 

UNCTAD/ 

October 2016 

Tashkent/Uzbekistan 

Postponed sine die  by the Government of 

Uzbekistan 
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33.  IDB 

Group 

Aid For Trade 

Initiative for Arab 

States 

Regional Eco.  Coop. 

Prog. 

Trade Trade 

Liberalization 

Trade Facilitation 

Trade Promotion 

Cap. Development 

Int. Dev. Institutions, 

Donor, MCs 

2014-2016 

Arab States 

Regional trade enhanced, new jobs created, human 

and institutional capacities developed 

34.  IDB 

Group 

Enhanced Performance 

of border control 

management at 

selected border posts of 

Arab States  

Technical Assistance 

(TA) Program  

Trade Trade Facilitation UNDP March-Dec 2014 

Egypt, Jordan, Suda, 

KSA 

Trade cost for crossborder trade reduced 

35.  IDB 

Group 

Strengthening Capacity 

of the League of Arab 

States to promote trade 

integration 

TA Prog. Trade Capacity 

Development 

UNDP March-Dec 2014 

Cairo, Egypt 

Human and institutional capacity at LAS 

strengthened  

36.  IDB 

Group 

NTM Study & Action 

Plan to eliminate 

exisiting obstacles to 

promote intra-Arab 

regional trade  

Study & Workshop Trade Trade Facilitation ITC April-Dec 2014 

Egypt, Morocco, 

Tunisia, Palestine 

Regulatory and procedural barriers to trade 

identified and recommendations for NTMs 

developed 

37.  IDB 

Group 

TA for Comoros & 

Sudan in acceding to 

WTO 

TA & cap. building Trade Trade 

Liberalization 

UNCTAD March-Dec 2014 

Comoros, Sudan 

Understanding of staff on WTO matters improved 

38.  IDB 

Group 

Skills for Trade and 

Economic 

Diversification (STED) 

Study & cap. 

Building  

Trade Capacity 

Development 

ILO March-Dec 2014 

Tunisa- Egypt 

Sectoral skill development need assessment 

conducted &skill dev. Program prepared 

39.  IDB 

Group 

Youth Training & 

Employment on 

International Trade 

Training Program Trade Capacity 

Development 

FTTC 2015-2016 

Egypt 

Around 1000 youth will be trained on international 

trade and employed 

40.  IDB 

Group 

2nd phase of STED 

Program 

TA & Cap. Dev.  Trade Capacity 

Development 

ILO 2015-2016 

Egypt-Tunisia 

İmplementation phase 

41.  IDB 

Group 

Regional Seminar on 

Reducing trade Cost   

Workshop & Seminar Trade Trade Facilitation  Int. Org. Arab MSs 21-23 Apr 2015 

Amman, Jordan 

Knowledge, experience shared related to trade cost 

reduction measures 

42.  IDB Validation Workshop Workshop Trade  Inter. Inst. MDBs 14-15 March 2016 Program document presented to MCs and 
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Group of Special Program for 

Central Asia 

Istanbul, Turkey development partners, feedbacks comments 

received 

43.  IDB 

Group 

IDBG-WBG Deep 

Dive Initiative 

Partnership Program Trade     

44.  IDB 

Group 

Workshop Cooperation 

on Transport 

Infrastructure and 

Trade Facilitation  

Knowledge Event & 

Seminar 

Trade Capacity 

Development 

WBG 23-24 Feb. 2016 

Amman, Jordan 

Experiences of MDBs in supporting physical 

infrastructure development & trade facilitation & 

private sector development presented to MCs. 

45.  IDB 

Group 

Arab Africa Trade 

Bridge Program 

 Trade Promotion  Trade     

46.  IDB 

Group 

EXPOLINK 

Marmomacc Somoter 

Africa & Middle East 

2015 Exhibition 

Int. Exhibition Trade Trade Promotion SMEs from LDMCs 15-16 Nov. 2015 

Cairo, Egypt- 

Participation of SMEs from African MCs int the 

exhibition sponsored 

47.  IDB 

Group 

Regional Buyers–

Sellers Meeting in 

Pharmaceutical & 

Related Industries  

Int. Exhibition 

B2B Meeting 

Trade Trade Promotion SMEs from LDMCs 11-12 Nov. 2015 

Amman, Jordan 

Participation of SMEs from African MCs int the 

exhibition sponsored 

48.  IDB 

Group 

1st African Halal 

Industry Exhibition 

Int. Exhibition 

Seminar 

Trade Trade Promotion Organizer 3-5 Mar. 

2016 

Dakar, Senagal 

Organization of the seminar & Exhibition 

sponsored 

49.  IDB 

Group 

Saudi-Indenosia B2B 

Meeting 

Seminar/B2B Trade Trade Promotion SMEs  17 May 2016 

Jakarta, Indenosia 

Promoting bilateral trade between MCs, develop 

new business partnership 

50.  IDB 

Group 

OIC level 

Initiatives/Activities 

 Trade     

51.  IDB 

Group 

Workshop on 

Competition Policy in 

OIC MCs 

Workshop & Seminar Trade Trade Facilitation MCs 25-26/ Feb. 2015 

Tunis, Tunisia 

Knowledge, experience and expertise on the 

competition policies shared by particpating MCs 

52.  IDB 

Group 

Workshop on Single 

Window Modality and 

E-Trade and their role 

in promoting Intra-OIC 

Trade 

Workshop Seminar Trade Trade Facilitation OIC Inst. Int. Org. MCs 9-10 Nov. 2015 

Casablanca, 

Morocco 

Knowledge and experience of participants on E-

single window modality presented  
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53.  IDB 

Group 

The First Meeting of 

Trade and Investment 

Sub-Committee 

Workshop Trade Trade Facilitation 

Trade Promotion 

Capacity Dev. 

OIC Inst. 16-17 March 2016 

Marakash, Morocco 

Various subject related to intra-OIC trade 

discussed, main intervention areas identified 

54.  IDB 

Group 

The first Technical 

Meeting of TISC 

Meeting Trade As above 6.4 OIC Inst. 22-26 May 2016 

Jeddah, KSA 

Preparation of Joint Action Matrix of Task Team 

55.  IDB 

Group 

OIC Islamic Fair & 

OIC TPOs Meeting  

Int. Exhibition Trade Trade Promotion SMEs from LDMCs May 2016 

Riyad, KSA 

Participation of SMEs from LDMCs sponsored 

56.  SESRIC 
Science, Technology, 

and Innovation 

Statistics 

Statistical Training Transport and 

Communications 

Institutional and 

Human Capacity 

State Statistical Committee 

of Azerbaijan + Turkish 

Statistical Institute 

26-28 September 

2016 

Baku, Azerbaijan 

In the COMCEC Strategy, it is stated that 

“COMCEC will promote studies and activities that 

aim at improving the institutional and human 

capacity of relevant government and 

nongovernment institutions of the member 

countries”. In this respect, the training contributed 

on increasing interactions between peer 

institutions of the Member States and enhancing 

professional skills of human resources. 

57.  SESRIC 
Transport Statistics Technical Mission Transport and 

Communications 

Institutional and 

Human Capacity 

Committee on Statistics of 

the Ministry of National 

Economics of Kazakhstan 

+ Turkish Statistical 

Institute  

26-30 September 

2016 

Astana, Kazakhstan 

In the COMCEC Strategy, it is stated that 

“COMCEC will promote studies and activities that 

aim at improving the institutional and human 

capacity of relevant government and 

nongovernment institutions of the member 

countries”. In this respect, the training contributed 

on increasing interactions between peer 

institutions of the Member States and enhancing 

professional skills of human resources. 

58.  SESRIC 
Information Society 

Statistics 

Statistical Training Transport and 

Communications 

 

Institutional and 

Human Capacity 

National Office of 

Statistics of Mauritania + 

Directorate of Statistics of 

Morocco 

10-13 October 2016 

Nouakchott, 

Mauritania 

In the COMCEC Strategy, it is stated that 

“COMCEC will promote studies and activities that 

aim at improving the institutional and human 

capacity of relevant government and 

nongovernment institutions of the member 

countries”. In this respect, the training contributed 

on increasing interactions between peer 

institutions of the Member States and enhancing 

professional skills of human resources. 
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59.  SESRIC 
Multidimensional 

Poverty Measurement 

Workshop Poverty 

Alleviation 

Monitoring 

Poverty 

 

COMCEC, OPHI, ISFD 30 November - 06 

December 2015 

Dakar, Senegal 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas 

of the poverty alleviation is monitoring poverty. 

The Strategy points out the significance of 

increasing the awareness in poverty alleviation 

efforts and additionally emphasizes development 

of “appropriate solutions based on reliable data 

monitoring and reporting regarding poverty”. In 

this regard, the short term trainings and workshops 

that have been organized by SESRIC, contribute 

to obtain advanced collection of accurate and 

reliable data as much as obtaining enhanced 

capacity of the member states in monitoring 

poverty. 

60.  SESRIC 
Poverty, Living 

Conditions, and Cross- 

Cutting Social Issues 

Statistics 

Study Visit Poverty 

Alleviation 

 

Monitoring 

Poverty 

 

Central Statistical 

Organization of Iraq + 

Central Agency for Public 

Mobilization and Statistics 

of Egypt 

27-29 December 

2015 

Cairo, Egypt 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas 

of the poverty alleviation is monitoring poverty. 

The Strategy points out the significance of 

increasing the awareness in poverty alleviation 

efforts and additionally emphasizes development 

of “appropriate solutions based on reliable data 

monitoring and reporting regarding poverty”. In 

this regard, the short term trainings and workshops 

that have been organized by SESRIC, contribute 

to obtain advanced collection of accurate and 

reliable data as much as obtaining enhanced 

capacity of the member states in monitoring 

poverty. 

61.  SESRIC 
Poverty, Living 

Conditions, and Cross- 

Cutting Social Issues 

Statistics 

Statistical Training Poverty 

Alleviation 

 

Monitoring 

Poverty 

 

Central Bureau of 

Statistics of Sudan + 

Central Agency for Public 

Mobilization and Statistics 

of Egypt 

08-10 February 2016 

Khartoum, Sudan 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas 

of the poverty alleviation is monitoring poverty. 

The Strategy points out the significance of 

increasing the awareness in poverty alleviation 

efforts and additionally emphasizes development 

of “appropriate solutions based on reliable data 

monitoring and reporting regarding poverty”. In 

this regard, the short term trainings and workshops 

that have been organized by SESRIC, contribute 

to obtain advanced collection of accurate and 

reliable data as much as obtaining enhanced 

capacity of the member states in monitoring 

poverty. 

62.  SESRIC 
Poverty, Living 

Conditions, and Cross- 

Statistical Training Poverty  Agency on Statistics under 

President of the Republic 

15-17 February 2016 In the COMCEC Strategy, one of the output areas 

of the poverty alleviation is monitoring poverty. 



52 

Cutting Social Issues 

Statistics 

Alleviation Monitoring 

Poverty 

 

of Tajikistan + State 

Statistical Committee of 

the Republic of Azerbaijan 

Dushanbe, Tajikistan The Strategy points out the significance of 

increasing the awareness in poverty alleviation 

efforts and additionally emphasizes development 

of “appropriate solutions based on reliable data 

monitoring and reporting regarding poverty”. In 

this regard, the short term trainings and workshops 

that have been organized by SESRIC, contribute 

to obtain advanced collection of accurate and 

reliable data as much as obtaining enhanced 

capacity of the member states in monitoring 

poverty. 

63.  SESRIC 
Poverty, Living 

Conditions, and Cross-

Cutting Social Issues 

Statistics 

Statistical Training Poverty 

Alleviation 

 

Monitoring 

Poverty 

 

Central Statistical 

Organization of Yemen + 

Department of Statistics of 

Jordan 

16-18 February 2016 

Amman, Jordan 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas 

of the poverty alleviation is monitoring poverty. 

The Strategy points out the significance of 

increasing the awareness in poverty alleviation 

efforts and additionally emphasizes development 

of “appropriate solutions based on reliable data 

monitoring and reporting regarding poverty”. In 

this regard, the short term trainings and workshops 

that have been organized by SESRIC, contribute 

to obtain advanced collection of accurate and 

reliable data as much as obtaining enhanced 

capacity of the member states in monitoring 

poverty. 

64.  SESRIC 
Living Conditions and 

Poverty Statistics 

Statistical Training Poverty 

Alleviation 

 

Monitoring 

Poverty 

 

Ministry of Development 

Planning and Statistics of 

Qatar + Department of 

Statistics of Jordan 

4-8 September 2016 

Doha, Qatar 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas 

of the poverty alleviation is monitoring poverty. 

The Strategy points out the significance of 

increasing the awareness in poverty alleviation 

efforts and additionally emphasizes development 

of “appropriate solutions based on reliable data 

monitoring and reporting regarding poverty”. In 

this regard, the short term trainings and workshops 

that have been organized by SESRIC, contribute 

to obtain advanced collection of accurate and 

reliable data as much as obtaining enhanced 

capacity of the member states in monitoring 

poverty. 

65.  SESRIC 
Module 2: Quarterly 

National Accounts 

Technical Mission Finance Training, R&D 

Activities and 

Statistics 

Central Statistics 

Organization of 

Afghanistan + Statistical 

Centre of Iran 

23 January-12 

February 2016 

Kabul, Afghanistan 

Within the COMCEC Strategy, financial 

cooperation has the main purpose of contributing 

to financial stability and growth of the member 

countries. In Chapter 3.6, the Strategy 
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demonstrates the training, R&D Activities and 

Statistics as one of the output areas of Finance. 

The importance the output area is to facilitate 

building human resource capacity and meeting the 

product development requirements of financial 

markets of the member countries. 

66.  SESRIC 
Social Accounting 

Matrices 

Statistical Training Finance  

Training, R&D 

Activities and 

Statistics 

Information and e-

Government Authority of 

Bahrain + Directorate of 

Statistics of Morocco 

 

25-27 April 2016 

Manama, Bahrain 

Within the COMCEC Strategy, financial 

cooperation has the main purpose of contributing 

to financial stability and growth of the member 

countries. In Chapter 3.6, the Strategy 

demonstrates the training, R&D Activities and 

Statistics as one of the output areas of Finance. 

The importance the output area is to facilitate 

building human resource capacity and meeting the 

product development requirements of financial 

markets of the member countries. 

67.  SESRIC 
Stakeholder Meeting 

on Developing Islamic 

Financial Industry 

Database of OIC 

Member Countries 

Meeting Finance  

Training, R&D 

Activities and 

Statistics 

World Bank 9 October 2016 

Washington DC, 

USA 

Within the COMCEC Strategy, financial 

cooperation has the main purpose of contributing 

to financial stability and growth of the member 

countries. In Chapter 3.6, the Strategy 

demonstrates the training, R&D Activities and 

Statistics as one of the output areas of Finance. 

The importance the output area is to facilitate 

building human resource capacity and meeting the 

product development requirements of financial 

markets of the member countries. 

68.  SESRIC 
Balance of Payments 

and International Trade 

Statistics 

Statistical Training Trade Trade Promotion Information and e-

Government Authority of 

Bahrain + Central Bank of 

Republic of Turkey 

15-17 March 2016 

Manama, Bahrain 

The COMCEC Strategy refers to improvement of 

trade related institutional and human capacity of 

the member states by facilitating exchange of 

experiences and know-how among them. In 

Chapter 3.1, the Strategy gives place to Trade 

Promotion as one of the outputs of Trade. In this 

regard, the training programmes and workshops 

that have been organized by SESRIC contribute to 

increase awareness of ongoing trade projects and 

enhance communication among private sector 

representatives / institutions of the member states. 

69.  SESRIC 
International Trade 

Statistics 

Statistical Training Trade Trade Promotion Department of Economic 

Planning and Development 

(JPKE) of Brunei 

20-22 September 

2016 

The COMCEC Strategy refers to improvement of 

trade related institutional and human capacity of 

the member states by facilitating exchange of 
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Darussalam + Department 

of Statistics (DOS) of 

Malaysia 

Bandar Seri 

Begawan, Brunei 

experiences and know-how among them. In 

Chapter 3.1, the Strategy gives place to Trade 

Promotion as one of the outputs of Trade. In this 

regard, the training programmes and workshops 

that have been organized by SESRIC contribute to 

increase awareness of ongoing trade projects and 

enhance communication among private sector 

representatives / institutions of the member states. 

70.  SESRIC 
Business Registers Statistical Training Trade Trade Promotion Central Agency for Public 

Mobilization and Statistics 

of Egypt + Department of 

Statistics of Malaysia 

 

26-28 April 2016 

Cairo, Egypt 

The COMCEC Strategy refers to improvement of 

trade related institutional and human capacity of 

the member states by facilitating exchange of 

experiences and know-how among them. In 

Chapter 3.1, the Strategy gives place to Trade 

Promotion as one of the outputs of Trade. In this 

regard, the training programmes and workshops 

that have been organized by SESRIC contribute to 

increase awareness of ongoing trade projects and 

enhance communication among private sector 

representatives / institutions of the member states. 

71.  SESRIC 
Tourism Satellite 

Accounts 

Workshop Tourism Capacity Building 

and Training 

Programs 

UNWTO 30 November - 03 

December 2015 

Almaty, Kazakhstan 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas 

of the tourism sector is capacity building and 

training programs. In Chapter 3.3, the Strategy 

clearly puts forward that “tourism data collection 

in many COMCEC members is inadequate to 

either limited capacity in data collection or lack of 

awareness regarding its importance” and 

additionally underlines that “Unavailability of 

reliable data hampers producing a sound analysis 

of the sector and hence, an effective cooperation 

framework”. In this respect, the training 

programmes and workshop that have been 

organized by SESRIC enhance data collection and 

data analysing capacity, increase quality of service 

in tourism statistics and increase institutional 

capacity. 

72.  SESRIC 
Tourism Statistics Statistical Training Tourism Capacity Building 

and Training 

Programs 

BPS-Statistics Indonesia + 

Suriname Tourism 

Foundation 

09-11 August 2016 

Paramaribo, 

Suriname 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas 

of the tourism sector is capacity building and 

training programs. In Chapter 3.3, the Strategy 

clearly puts forward that “tourism data collection 

in many COMCEC members is inadequate to 

either limited capacity in data collection or lack of 
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awareness regarding its importance” and 

additionally underlines that “Unavailability of 

reliable data hampers producing a sound analysis 

of the sector and hence, an effective cooperation 

framework”. In this respect, the training 

programmes and workshop that have been 

organized by SESRIC enhance data collection and 

data analysing capacity, increase quality of service 

in tourism statistics and increase institutional 

capacity. 

73.  SESRIC 
Tourism Statistics Statistical Training Tourism Capacity Building 

and Training 

Programs 

Gambia Bureau of 

Statistics + Uganda Bureau 

of Statistics 

24-26 August 2016 

Serre Kunda, 

Gambia 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas 

of the tourism sector is capacity building and 

training programs. In Chapter 3.3, the Strategy 

clearly puts forward that “tourism data collection 

in many COMCEC members is inadequate to 

either limited capacity in data collection or lack of 

awareness regarding its importance” and 

additionally underlines that “Unavailability of 

reliable data hampers producing a sound analysis 

of the sector and hence, an effective cooperation 

framework”. In this respect, the training 

programmes and workshop that have been 

organized by SESRIC enhance data collection and 

data analysing capacity, increase quality of service 

in tourism statistics and increase institutional 

capacity. 

74.  SESRIC 
Agriculture Statistics Statistical Training Agriculture Reliable and Up-

To-Date Data 

Department of Economic 

Planning and Development 

of Egypt + Department of 

Statistics Jordan 

29-31 August 2016 

Cairo, Egypt 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas 

of the agriculture sector is Reliable and Up-To-

Date Data. The Strategy indicates the critical role 

of the agriculture sector, as welfare of many 

COMCEC members, especially LDCs, depend on 

it. In this regard, the short term trainings that have 

been organized by SESRIC contributed in 

enhancement of the sector by obtaining reliable 

and up-to-date data collection with a view to 

ensuring sound analysis of the sector. 

75.  SESRIC 
Agricultural Surveys Statistical Training Agriculture Reliable and Up-

To-Date Data 

Gambia Bureau of 

Statistics + Uganda Bureau 

of Statistics 

20-22 September 

2016 

Serre Kunda, 

Gambia 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas 

of the agriculture sector is Reliable and Up-To-

Date Data. The Strategy indicates the critical role 

of the agriculture sector, as welfare of many 

COMCEC members, especially LDCs, depend on 
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it. In this regard, the short term trainings that have 

been organized by SESRIC contributed in 

enhancement of the sector by obtaining reliable 

and up-to-date data collection with a view to 

ensuring sound analysis of the sector. 

76.  SESRIC 
Agricultural Surveys Statistical Training Agriculture Reliable and Up-

To-Date Data 

Pakistan Bureau of 

Statistics + BPS-Statistics 

Indonesia 

20-22 September 

2016 

Islamabad, Pakistan 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas 

of the agriculture sector is Reliable and Up-To-

Date Data. The Strategy indicates the critical role 

of the agriculture sector, as welfare of many 

COMCEC members, especially LDCs, depend on 

it. In this regard, the short term trainings that have 

been organized by SESRIC contributed in 

enhancement of the sector by obtaining reliable 

and up-to-date data collection with a view to 

ensuring sound analysis of the sector. 

77.  SESRIC 
Labour Cost Statistical Training All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement 

Programmes 

National Institute of 

Statistics of Mali + 

Institute of National 

Statistics of Cote d’Ivoire 

28-30 December 

2015 

Bamako, Mali 

In several chapters of COMCEC Strategy, 

capacity building and training programs have been 

defined as output areas. The Strategy clearly puts 

forward that “data collection in many COMCEC 

members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its 

importance” and additionally underlines that 

“Unavailability of reliable data hampers producing 

a sound analysis of the sectors and hence, an 

effective cooperation framework”. In this respect, 

the training programmes and workshop that have 

been organized by SESRIC enhance data 

collection and data analysing capacity, increase 

quality of service in related statistics and increase 

institutional capacity. 

78.  SESRIC 
Labour Statistics Statistical Training All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement 

Programmes 

National Centre for 

Statistics & Information of 

Oman + Palestinian 

Central Bureau of 

Statistics 

18-20 April 2016 

Muscat, Oman 

In several chapters of COMCEC Strategy, 

capacity building and training programs have been 

defined as output areas. The Strategy clearly puts 

forward that “data collection in many COMCEC 

members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its 

importance” and additionally underlines that 

“Unavailability of reliable data hampers producing 

a sound analysis of the sectors and hence, an 

effective cooperation framework”. In this respect, 

the training programmes and workshop that have 
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been organized by SESRIC enhance data 

collection and data analysing capacity, increase 

quality of service in related statistics and increase 

institutional capacity. 

79.  SESRIC 
Labour Statistics Statistical Training All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement 

Programmes 

State Committee of the 

Republic of Uzbekistan on 

Statistics + State Statistical 

Committee of the Republic 

of Azerbaijan 

16-18 August 2016 

Tashkent, 

Uzbekistan 

In several chapters of COMCEC Strategy, 

capacity building and training programs have been 

defined as output areas. The Strategy clearly puts 

forward that “data collection in many COMCEC 

members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its 

importance” and additionally underlines that 

“Unavailability of reliable data hampers producing 

a sound analysis of the sectors and hence, an 

effective cooperation framework”. In this respect, 

the training programmes and workshop that have 

been organized by SESRIC enhance data 

collection and data analysing capacity, increase 

quality of service in related statistics and increase 

institutional capacity. 

80.  SESRIC 
Labour Statistics Statistical Training All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement 

Programmes 

Department of Economic 

Planning & Development 

Brunei + BPS-Statistics 

Indonesia 

6-8 September 2016 

Bandar Seri 

Begawan, Brunei 

In several chapters of COMCEC Strategy, 

capacity building and training programs have been 

defined as output areas. The Strategy clearly puts 

forward that “data collection in many COMCEC 

members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its 

importance” and additionally underlines that 

“Unavailability of reliable data hampers producing 

a sound analysis of the sectors and hence, an 

effective cooperation framework”. In this respect, 

the training programmes and workshop that have 

been organized by SESRIC could enhance data 

collection and data analysing capacity, increase 

quality of service in related statistics and increase 

institutional capacity. 

81.  SESRIC 
Labour Statistics Statistical Training All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement 

Programmes 

National Institute of 

Statistics & Economic & 

Demographic Studies of 

Togo + National Institute 

of Statistics & Economic 

Analysis of Benin 

13-15 September 

2016 

Lomé, Togo 

In several chapters of COMCEC Strategy, 

capacity building and training programs have been 

defined as output areas. The Strategy clearly puts 

forward that “data collection in many COMCEC 

members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its 

importance” and additionally underlines that 
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“Unavailability of reliable data hampers producing 

a sound analysis of the sectors and hence, an 

effective cooperation framework”. In this respect, 

the training programmes and workshop that have 

been organized by SESRIC enhance data 

collection and data analysing capacity, increase 

quality of service in related statistics and increase 

institutional capacity. 

82.  SESRIC 
Health Statistics Statistical Training All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement 

Programmes 

Bangladesh Bureau of 

Statistics, BPS-Statistics 

Indonesia 

11-13 August 2015 

Dhaka, Bangladesh 

In several chapters of COMCEC Strategy, 

capacity building and training programs have been 

defined as output areas. The Strategy clearly puts 

forward that “data collection in many COMCEC 

members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its 

importance” and additionally underlines that 

“Unavailability of reliable data hampers producing 

a sound analysis of the sectors and hence, an 

effective cooperation framework”. In this respect, 

the training programmes and workshop that have 

been organized by SESRIC could enhance data 

collection and data analysing capacity, increase 

quality of service in related statistics and increase 

institutional capacity. 

83.  SESRIC 
Health Statistics Study Visit All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement 

Programmes 

Libyan Bureau of Statistics 

& Census + National 

Institute of Statistics of 

Tunisia 

26-29 September 

2016 

Tunis, Tunisia 

In several chapters of COMCEC Strategy, 

capacity building and training programs have been 

defined as output areas. The Strategy clearly puts 

forward that “data collection in many COMCEC 

members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its 

importance” and additionally underlines that 

“Unavailability of reliable data hampers producing 

a sound analysis of the sectors and hence, an 

effective cooperation framework”. In this respect, 

the training programmes and workshop that have 

been organized by SESRIC enhance data 

collection and data analysing capacity, increase 

quality of service in related statistics and increase 

institutional capacity. 

84.  SESRIC 
Impact of Post-2015 

Development Agenda 

on the Education 

Workshop All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement 

Programmes 

UNESCO UIS + ISESCO 29-30 November 

2016 

In several chapters of COMCEC Strategy, 

capacity building and training programs have been 

defined as output areas. The Strategy clearly puts 
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Sector Ankara, Turkey forward that “data collection in many COMCEC 

members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its 

importance” and additionally underlines that 

“Unavailability of reliable data hampers producing 

a sound analysis of the sectors and hence, an 

effective cooperation framework”. In this respect, 

the training programmes and workshop that have 

been organized by SESRIC enhance data 

collection and data analysing capacity, increase 

quality of service in related statistics and increase 

institutional capacity. 

85.  SESRIC 
The Role of Women in 

the Development of 

OIC Member States 

Workshop Poverty 

Alleviation 

Diverse OIC GS 3-4 October 2016 

Ankara, Turkey 

The workshop is an input during the Senior 

Official Meeting of the Sixth Session of the 

Ministerial Conference on the Role of Women in 

the Development of OIC Member States. 

86.  SESRIC 
First Expert Meeting of 

the OIC Network on 

Population and 

Reproductive, 

Maternal, New-born 

and Child Health (OIC 

RMNCHNet) 

Workshop Poverty 

Alleviation 

Diverse UNFPA 2-4 December 2015 

Ankara, Turkey 

The OIC Network serves as a deposit of 

innovative ideas, problem solving and best 

practices as well as a platform for disseminating 

knowledge to OIC countries. 

87.  SESRIC 
Emergency and 

Disaster Medical 

Services 

Training Poverty 

Alleviation 

Diverse Ministry of Health of 

Turkey + Aksi Cepat 

Tanggap Foundation of 

Indonesia 

28 February-10 

March 2016 

İzmir, Turkey 

The training aims to build capacities of 15 experts 

in the following topics: Emergency Medical 

Services, Ambulance Equipment and 

Implementations, Basic and Advanced Life 

Support, Trauma Advance Life Support, Neonatal 

Resuscitation Program, Pediatric Advance Life 

Support Health Services in Disasters, Practice and 

Exercise 

88.  SESRIC 
OIC RMNCH Network 

Expert Group Meeting 

Workshop Poverty 

Alleviation 

Diverse UNFPA 16-17 August 2016 

Amman, Jordan 

The aim of the meeting was to review the 

RMNCH component of the OIC SHPA (2014-

2023) in the light of the 2030 SDGs agenda and 

present a road map for the way forward. 

89.  SESRIC 
Exploring Tourism 

Potential of Al-Quds 

Al- Sherif City 

Workshop Tourism Regulatory 

Framework, 

Capacity Building 

and Training 

Ministry of Tourism and 

Antiquities of State of 

Palestine 

24-25 November 

2015 

İstanbul, Turkey 

Exploring and introducing the potential of 

Tourism in Al Quds Al Sherif City and designing 

strategies to exploit them; 
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Programmes Exchanging and sharing knowledge, experiences 

and best practices in the tourism sector that can be 

applied to Al Quds Al Sherif City; 

Exploring feasible and implementable ways and 

means for collaboration among government 

entities, OIC institutions and the private sector to 

support the development of tourism sector in Al 

Quds Al Sherif City. 

90.  SESRIC 
Setting-up Tourism 

Projects and Steering 

Committee Meeting of 

the Regional Project on 

Sustainable Tourism 

Development in a 

Network of Cross 

Border Parks and 

Protected Areas in 

West Africa 

Workshop and 

meeting 

Tourism Regulatory 

Framework, 

Capacity Building 

and Training 

Programmes 

ICDT 15 - 17 February 

2016 

Casablanca, 

Morocco 

The Training Workshop on Setting-up Tourism 

Projects was devoted to the sessions in which 

presentations and technical discussions were made 

by experts for the beneficiary countries, which 

were mainly about the management aspects of this 

kind of projects ranging from the steps for setting 

up the projects to the issues related to financing. 

91.  SESRIC 
Special Session on 

Intra-OIC Cooperation 

for the Implementation 

of SDGs in OIC 

Member Countries 

Meeting All Cooperation 

Areas 

Diverse - 03 October 2016 

SESRIC HQ 

Specific new modalities and approaches for 

enhancing the role of SESRIC in the mandated 

areas to facilitate the implementation of SDGs in 

OIC Member Countries; 

Some proposals for partnership in specific 

activities and programmes with relevant national, 

international, regional and NGOs institutions. 

92.  SESRIC 
The future of tourism 

development in Konya 

Workshop Tourism Regulatory 

Framework, 

Capacity Building 

and Training 

Programmes 

ICDT 15-16 November  

2016 

Konya, Turkey 

The workshop aims to provide the participants an 

opportunity to deliberate and to exchange views, 

knowledge and expertise with a view to 

determining ways and modalities for future 

development of tourism in Konya. The workshop 

is expected to generate concrete and 

implementable recommendations and project 

proposals for developing sustainable tourism in 

Konya that can be presented to the 10th Session of 

the Islamic Conference of Tourism Ministers to be 

hosted by Bangladesh in 2017. 

93.  SESRIC 
Third International 

Islamic Economics and 

Finance Summer 

Summer School Finance Regulatory and 

supervisory 

cooperation, 

Istanbul Sabahattin Zaim 

University International 

Research and Study Center 

27-31 August 2016 

Istanbul, Turkey 

Students, academics and officials from Islamic 

Finance Institutions from OIC Member Countries 
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School Training, R&D 

Activities and 

Statistics 

of Islamic Economics and 

Finance (IRCIEF) 
benefitted from the programme. 

94.  SESRIC 
International Joint 

Conference on Islamic 

Economics and 

Finance 

Conference Finance Regulatory and 

supervisory 

cooperation, 

Training, R&D 

Activities and 

Statistics   

 

Istanbul Sabahattin Zaim 

University & Sakarya 

University Finance 

(IRCIEF) + Participation 

Banks Association of 

Turkey (TKBB) + Borsa 

İstanbul + World Bank 

Global Islamic Finance 

Development Center 

1-3 September 2016 

Istanbul, Turkey 

Students, academics and officials from Islamic 

Finance Institutions from OIC Member Countries 

benefitted from the programme. 

95.  SESRIC 
Risk Management in 

Islamic Financial 

Institutions 

Training Course Finance Regulatory and 

supervisory 

cooperation, 

Training, R&D 

Activities and 

Statistics 

Bank Indonesia +  

National Bank of 

Kazakhstan 

7-8 September 2016 

Almaty, Kazakhstan 

Officials of National Bank of Kazakhstan 

benefitted from the programme. 

96.  SESRIC 
Liquidity Management 

for Islamic Banks 

Training Workshop Finance Regulatory and 

supervisory 

cooperation, 

Training, R&D 

Activities and 

Statistics 

Bank Negara Malaysia 19-23 September 

2016 

Kuala Lumpur, 

Malaysia 

Relevant officials from Central Banks of OIC 

Member Countries have been supported for and 

benefitted from the programme. 

97.  SESRIC 
Internal Audit and 

Corporate Governance 

Training Workshop Finance Regulatory and 

supervisory 

cooperation, 

Training, R&D 

Activities and 

Statistics 

ADFIMI +  Central Bank 

of Republic of Turkey 

(CBRT) + Autoriti 

Monetari Brunei 

Darussalam 

11-13 October 2016 

Brunei, Darussalam 

Relevant officials from Central Banks and 

development Finance Institutions of OIC Member 

Countries benefitted from the programme. 

98.  SESRIC 
Organisational 

Development (HRM, 

Governance, Strategic 

Planning) 

Training Course Finance Regulatory and 

supervisory 

cooperation, 

Training, R&D 

Activities and 

Statistics 

Central Bank of West 

African States (BCEAO) +  

Central Bank of Guinea 

19-20 October 2016 

Conakry, Guinea 

Officials from Central Bank of  Guinea 

benefitted from the programme. 
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99.  SESRIC 
Macroprudential 

Analysis & Policy 

Framework 

Training Workshop  Finance Regulatory and 

supervisory 

cooperation, 

Training, R&D 

Activities and 

Statistics 

Bank Negara Malaysia 31 October-4 

November 2016 

Kuala Lumpur, 

Malaysia 

Relevant officials from Central Banks of OIC 

Member Countries have been supported for and 

benefitted from the programme. 

100.  SESRIC 
Monetary Policy 

Transmission 

Mechanism 

On-Site Training Finance  Regulatory and 

supervisory 

cooperation, 

Training, R&D 

Activities and 

Statistics 

Central Bank of Republic 

of Turkey (CBRT) 

31 October-19 

November 2016 

Ankara, Turkey 

One official from Central Bank of Kyrgyzstan 

had on-site training for 3 weeks at the relevant 

department of CBRT. 

101.  SESRIC 
6th Global Islamic 

Microfinance Forum 

Forum Finance Regulatory and 

supervisory 

cooperation, 

Training, R&D 

Activities and 

Statistics 

AlHuda Centre of Islamic 

Banking & Economics 

(CIBE) 

08 -09 November 

2016 

Nairobi, Kenya 

The participants gained global practices on 

Islamic Microfinance by using learned national 

and international experts. 

102.  SESRIC 
Shariah Foundation, 

Sustainable 

Operational Strategies 

and Innovation – 

Conception to 

Practices 

Training Workshop Finance Regulatory and 

supervisory 

cooperation, 

Training, R&D 

Activities and 

Statistics 

AlHuda Centre of Islamic 

Banking & Economics 

(CIBE) 

11-12 November 

2016 

Nairobi, Kenya 

The participants gained global practices on 

Islamic Microfinance by using learned national 

and international experts. 

103.  SESRIC 
Financial Tables based 

Real Sector Statistics 

Training Course Finance Regulatory and 

supervisory 

cooperation, 

Training, R&D 

Activities and 

Statistics 

Central Bank of Republic 

of Azerbaijan +  Central 

Bank of   Kyrgyz Republic 

2-3 November 2016 

Bishkek, Kyrgyz 

Republic 

Officials from Central Bank of   Kyrgyz 

Republic benefitted from the programme. 

104.  SESRIC 
Monetary Policy 

Formulation 

Training Course Finance Regulatory and 

supervisory 

cooperation, 

Training, R&D 

Activities and 

Statistics 

Central Bank of Republic 

of Turkey (CBRT) +  

Central Bank of Jordan 

2-3 November 2016 

Amman, Jordan 

Officials from Central Bank of Jordan benefitted 

from the programme. 
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105.  SESRIC 
Company Valuation of 

Start-up Companies 

Training Course Finance Regulatory and 

supervisory 

cooperation, 

Training, R&D 

Activities and 

Statistics 

Borsa Istanbul +  Baku 

Stock Exchange 

7-8 November 2016 

Baku, Azerbaijan 

Officials from Baku Stock Exchange benefitted 

from the programme. 

106.  SESRIC 
Basics of Competition 

Law 

Training Course Trade Trade 

liberalization 

Awards and Investment 

Promotion Agency of the 

Ministry of General 

Affairs and Governance,  

Kingdom of Morocco +  

Directorate of Interior 

Trade and Competition of 

Guinea 

25-26 January 2016 

Conakry, Guinea 

Officials from Directorate of Interior Trade and 

Competition of Guinea benefitted from the 

programme. 

107.  SESRIC 
Competition Law 

Enforcement in 

Regulated Markets and 

Bid-Rigging 

Training Course Trade Trade 

liberalization 

Turkish Competition 

Authority +  Competition 

Commission of Pakistan 

25-27 January 2016 

Islamabad, Pakistan 

Officials from Competition Commission of 

Pakistan benefitted from the programme. 

108.  SESRIC 
Competition Law and 

Policy 

Training Course Trade Trade 

liberalization 

Turkish Competition 

Authority +  National 

Competition Authority of 

Cameroon 

18-20 April 2016 

Yaounde, Cameroon 

Officials from National Competition Authority 

benefitted from the programme. 

109.  SESRIC 
Rural Development 

Projects Impact 

Assessment 

Training Course Poverty 

Alleviation 

Monitoring poverty NGO World Foundation 21-23 December 

2015 

Islamabad, Pakistan 

The course was designed for NGOs working in 

development areas in Islamabad with a view to 

building their capacity in the field of project 

impact analysis. 

110.  SESRIC 
Public Media Services 

and Broadcasting 

Principles 

Workshop Transport and 

Communications 

Regulatory 

Framework, 

Information and 

Communications 

Technologies 

OIC Broadcasting 

Regulatory Authorities 

Forum (IBRAF) 

12-13 January 2016 

Jeddah, Saudi Arabia 

The workshop enabled participants to share 

information and experience in order to enhance the 

cooperation in the field of broadcasting regulation 

and principles among broadcasting regulatory 

authorities and/or institutions with similar 

functions and responsibilities in OIC Member 

States.  

111.  SESRIC 
Reintegration and 

Development in Libya: 

The Role of Think-

Workshop Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness,  

Productive 

Capacity of the 

Poor, Monitoring 

The Foundation for 

Political, Economic and 

Social Research (SETA) + 

The Libyan Programme 

22-23 February 2016 

Ankara, Turkey 

The workshop supported independent policy 

research institutions in their efforts to carry out 

rigorous and independent research for better 

policymaking process and enhanced the capacities 
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Tanks Poverty for Reintegration (LPRD) 

+ Development and the 

Libyan Organization of 

Policies and Strategies 

(LOOPS) 

of the Libyan think-tanks to synthesize and 

package knowledge and evidence by translating 

research results into relevant and digestible 

content for varying audiences.  

112.  SESRIC 
Syrian Refugees: 

Prospects and 

Challenges 

Workshop Poverty 

Alleviation 

All output areas 

regarding Poverty 

Alleviation   

- 25-26 February 2016 

Ankara, Turkey 

The workshop enabled an interactive forum for 

countries which are hosting Syrian refugees in 

order to share their experience on the Syrian 

refugee crisis and to contribute and benefit from 

each other’s experiences. The workshop led for 

the preparation of a common way for common 

problems and emergency plans. 

113.  SESRIC 
Radicalism and Violent 

Extremism 

Expert Group 

Meeting 

Poverty 

Alleviation 

Diverse Centre for Middle Eastern 

Strategic Studies 

(ORSAM) + Foundation 

for Political and Social 

Research (SETA) 

02 March 2016 

Ankara, Turkey 

The meeting helped the core “SESRIC-ORSAM-

SETA” research team to produce research outputs 

(i.e. research reports) that have practical 

implications in helping OIC member countries 

understand and combat radicalism and violent 

extremism. 

114.  SESRIC 
Strengthening Intra-

OIC Cooperation for 

Development: The 

Role of SESRIC 

Roundtable Meeting All Cooperation 

Areas 

Diverse - 06 May 2016 

Ankara, Turkey 

The Roundtable Meeting enabled exchange of 

views on ways and means of strengthening 

technical cooperation among OIC member 

countries in various fields and areas of interest; 

provide recommendations on some new modalities 

and approaches for enhancing the role of SESRIC 

in the mandated area of technical cooperation; and 

explore some scenarios for partnership in specific 

activities and programmes with relevant national, 

international, regional institutions. 

115.  SESRIC 
Enhancing the 

Capacity of Al-Nahrain 

Center for Strategic 

Studies 

Training Poverty 

Alleviation 

Monitoring 

Poverty,  

Productive 

Capacity of the 

Poor 

Centre for Middle Eastern 

Strategic Studies 

(ORSAM) + Al-Nahrain 

Center for Strategic 

Studies 

16-20 May 2016 

Ankara, Turkey 

The training increased the research capacity of the 

Centre through organising a series of training 

sessions and study visits to the various Turkish 

governmental institutions, think-tanks and 

research centres in Ankara. 

116.  SESRIC 
Roadmap for the 

Education of Syrian 

Refugee Children 

Workshop Poverty 

Alleviation 

All output areas 

regarding Poverty 

Alleviation 

Foundation for Political 

and Social Research 

(SETA) + OIC-ICHAD 

01-02 June 2016 

Istanbul, Turkey 

The workshop discussed the current status of the 

education of Syrian children in Turkey in order to 

advise applicable policy recommendations on 

removing barriers to education and to improve 

coordination mechanism among partners. Within 

the scope of the workshop, the participants had 
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opportunity to work on how to increase the 

number of enrolment of Syrian children in schools 

and take part in other educational programs, and 

remove them from the workforce, or at least 

minimize the negative effects of working while 

continuing their education.  

117.  SESRIC 
Enhancing the Medical 

Teaching Environment 

for The Gambia 

Study Visit Poverty 

Alleviation 

Diverse School of Medicine and 

Allied Health Sciences at 

the University of the 

Gambia (SMAHS) + 

Yıldırım Beyazıd 

University + IDB 

05-09 September 

2016 

Ankara, Turkey 

The study visit aimed to build a strong 

interdisciplinary research culture, generating 

knowledge in allied health sciences and translating 

knowledge to address and sustain the need of 

having enough and qualified national doctors and 

lecturers in The Gambia. 

118.  SESRIC 
Trade Unionism in the 

Islamic World 

Symposium Poverty 

Alleviation 

Diverse Confederation of Public 

Servants Trade Unions 

(MEMUR-SEN) 

13-14 October 2016 

Istanbul, Turkey 

The Symposium shared knowledge and experience 

on trade unionism in OIC Member Countries and 

to discuss ways and means for overcoming 

common challenges and problems by developing 

joint projects and initiatives among different 

stakeholders and establishing a knowledge 

network among participants for sustainable 

cooperation and collaboration in the future. 

119.  SESRIC 
Technical and 

Vocational Education 

and Training (TVET) 

in OIC Member 

Countries: Needs and 

Capacity Assessment 

Workshop Trade and 

Poverty 

Alleviation 

Diverse IDB + GED + UNDP 

IICPSD 

09-11 May 2016 

Ankara, Turkey 

The workshop discussed the current situation of 

the technical and vocational education and training 

in OIC Member Countries, as well as challenges 

and problems faced by TVET institutions to 

provide necessary skills and competencies needed 

for the market. The workshop developed proposals 

for improving the quality of TVET systems in line 

with the Sustainable Development Goals of 2030 

Agenda. 

120.  SESRIC 
SESRIC Internship 

Programme 

On-the-job training Trade and 

Poverty 

Alleviation 

Diverse - December 2015 – 

November 2016 

Ankara, Turkey 

SESRIC Internship Programme contributed to the 

development of professional skills; created 

opportunities for cooperation in the academic 

field; promoted academic, personal, and career 

related development. 

121.  SESRIC 
Water Management: 

Using Modern 

Irrigation Facilities 

Training Course Agriculture Increasing 

Productivity,  

Market 

Performance and 

Ministry of Agriculture, 

Irrigation and Livestock + 

Islamic Republic of 

Afghanistan 

06-07 December 

2015 

Kabul, Afghanistan 

Increased resilience of agricultural sector in the 

face of future crisis. 
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Access 

122.  SESRIC 
Seed Development: 

Biotechnology Studies 

Training Course Agriculture Increasing 

Productivity, 

Regulatory 

Framework and 

Institutional 

Capacity 

Ministry of Agriculture, 

Republic of Azerbaijan 

09-10 December 

2015 

Baku, Azerbaijan 

Encouraged entrepreneurs and farmers to enhance 

their investments. 

123.  SESRIC 
Greenhouse Farming Training Course Agriculture Increasing 

Productivity, 

Regulatory 

Framework and 

Institutional 

Capacity 

Islamic University in 

Uganda (IUIU) + Alata 

Research Centre 

14-18 March 2016 

Adana, Turkey 

Encouraged entrepreneurs and farmers to enhance 

their investments. 

124.  SESRIC 
Development of 

Sustainable 

Aquaculture for OIC 

Countries 

Study Visit Agriculture Increasing 

Productivity, 

Regulatory 

Framework and 

Institutional 

Capacity 

IDB + Department of 

Fisheries and Aquaculture 

of the Ministry of Food, 

Agriculture and Livestock 

of Turkey (MoFAL) 

30 May - 03 June 

2016 

Muğla and Izmir, 

Turkey 

Participants were informed about Turkish 

aquaculture applications; and private sector 

partnership was developed to set up joint fish 

farms. 

125.  SESRIC 
Plant Tissue Culture 

Technology Transfer 

Training Course Agriculture Increasing 

Productivity,  

Market 

Performance and 

Access 

 COMCEC + Ministry of 

Food, Agriculture and 

Livestock of the Republic 

of Turkey 

30 May - 02 June 

2016 

Bademli-Izmir, 

Turkey 

Increased transparency of agricultural markets. 

126.  SESRIC Basics of Competition 

Law in Guinea 

Training Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness Ministry of General 

Affairs and Governance, 

Kingdom of Morocco and  

National Directorate of 

Interior Trade and 

Competition, Republic of 

Guinea 

25-26 January 2016 

Conarky, Guinea 

The outcome of the training course was to increase 

the expertise capacity of the National Directorate 

of Interior Trade and Competition, Republic of 

Guinea under; Competitive Practices; Economic 

Concentrations; The Role of Competition 

Authorities; Relationship between Competition 

Authorities and Sector Regulators.  

 

127.  SESRIC Competition Law 

Enforcement in 

Regulated Markets and 

Bid-Rigging 

Training Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness Turkish Competition 

Authority and  

Competition Commission 

of Pakistan 

25-27 January 2016 

Islamabad, Pakistan 

The outcome of the training course was to increase 

the expertise capacity of the Competition 

Commission of Pakistan under; Providing 

Leniency; Establishing a Price\Margin Squeeze;  

Applying a Regulated Conduct Defence Test; 

Building Relationships with Sector Regulators and  
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Failing Firm Defence.  

128.  SESRIC Competition Law and 

Policy 

Training Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness Turkish Competition 

Authority and  National 

Competition Authority of 

Cameroon 

18-20 April 2016 

Yaounde, Cameroon 

The outcome of the training course was to increase 

the expertise capacity of the   National 

Competition Authority of Cameroon  under; 

Providing Leniency; Establishing a Price\Margin 

Squeeze;  Applying a Regulated Conduct Defence 

Test; Building Relationships with Sector 

Regulators and  Failing Firm Defence; 

Competitive Practices; Economic Concentrations; 

and The Role of Competition Authorities. 

129.  SESRIC Second Meeting of the 

OIC Public 

Employment Services 

Network 

Network Meeting Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness Turkish Employment 

Agency, Ministry of 

Labour and Social Policy 

27-28 September 

2016 

Ankara, Turkey 

The main outcome of the Second Meeting of OIC 

PESNET was to review the progress of the actions 

and activities accomplished since the First 

Meeting of the Network in April 2014 and discuss 

the modalities of closer collaboration among PES 

Authorities in OIC Member Countries and 

introduce current state, challenges of and 

improvements achieved in Public Employment 

Services in their respective countries.  

 

130.  SESRIC Technical Training 

Course on 

‘Occupational Hygiene 

and Safety’ 

Training Workshop Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness Ministry of Labour and 

Social Security of the 

Republic of Turkey 

14-18 December 

2015 

Ankara, Turkey 

The outcome of the event was to form basis for 

mutual knowledge and experience sharing among 

member countries, and brought together technical 
experts of Occupational Health and Safety (OSH) 

authorities of the OIC Member Countries, namely 

from Bahrain, Brunei Darussalam, Malaysia, 
Morocco, Oman, Pakistan, Palestine and Sudan. 

 

131.  SESRIC Occupational Safety 

and Health in 

Construction Sector 

and Fundamentals of 

Industrial Hygiene 

Training Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness Ministry of Labour and 

Social Security of the 

Republic of Turkey and  

Ministry of Health, 

Sultanate of Oman 

04-06 April 2016 

Muscat, Oman 

The outcome of the training course was to increase 

the expertise capacity of the Ministry of Health, 

Sultanate of Oman   under the following subjects 

of OSH;  Chemical Exposure and Health Affects; 

Personnel Air Sampling; Chemical Exposure and 

Health Affects; Chemical Storages;  Thermal 

Comfort and Noise Exposure. 

 

132.  SESRIC Occupational Health: Training Poverty Aid Effectiveness Ministry of Labour and 

Social Security of the 

05-07 April 2016 The outcome of the training course was to increase 

the expertise capacity of the Ministry of Labour 
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Chemical Exposure Alleviation Republic of Turkey and  

Ministry of Labour and 

Social Development, 

Kingdom of Bahrain 

Manama, Bahrain and Social Development, Kingdom of Bahrain   

under the following subjects of OSH;  Chemical 

Exposure and Health Affects; Personnel Air 

Sampling; Chemical Exposure and Health Affects; 

Chemical Storages;  Thermal Comfort and Noise 

Exposure.  

 

133.  SESRIC Occupational Safety 

and Health 

Management System: 

Hazard Identification 

Risk, Control Risk 

Assessment, Incident 

Investigation and 

Reporting 

Training Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness National  Occupational 

Safety and Health 

Institution, Malaysia and  

Saeed Ahmed Awan 

Centre for the 

Improvement of Working 

Conditions & 

Environment, Pakistan 

18-20 April 2016 

Lahore, Pakistan 

The outcome of the training course was to increase 

the expertise capacity of the Saeed Ahmed Awan 

Centre for the Improvement of Working 

Conditions & Environment, Pakistan  under the 

following subjects of OSH;  Hazard Identification; 

Risk Assessment & Risk Control; Root Cause 

Analysis; Principle of Accident Investigation; 

Analyse Data of Accident; Accident Investigation 

Methodology; Accident Case Studies; and the 

Notification of the Procedure Accident 

Investigation. 

 

134.  SESRIC 3rd Meeting of the OIC 

Occupational Safety 

and Health Network 

(OIC-OSHNET) 

Network  Meeting Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness Ministry of Labour and 

Social Security of the 

Republic of Turkey 

10 May 2016 

Istanbul, Turkey 

The outcome of the Third Meeting of the OIC-

OSHNET was to review the progress of the 

actions and activities accomplished since the 
inception of the Network in Ankara on May 2011 

and discussed the modalities of closer 

collaboration among OSH authorities in the OIC 
Member Countries. One of the major part of the 

Meeting was to revise and adopt “Istanbul 

Recommendation on Sustainable OSH Services in 
OIC Member Countries”, towards accomplishing 

Sustainable Development Goals of 2030 Agenda. 

135.  SESRIC Panel Session on ‘The 

Role of National and 

International OSH 

Organisations’ in  the 

Eighth International 

Conference on 

Occupational Safety 

and Health 

Panel Session Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness Ministry of Labour and 

Social Security of the 

Republic of Turkey 

10 May 2016 

Istanbul, Turkey 

The outcome of the  Panel Session was to identify 

the The Roles of National and International OSH 

Organisations for generating safer workplaces.  

136.  SESRIC Organisational 

Development and 

Training Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness Ministry of Family and 

Social Policies of the 

Republic of Turkey and  

22-23 March 2016 The outcome of the training course was to increase 

the expertise capacity of the Ministry of National 

Development Planning (BAPPENAS), Republic of 
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Poverty Analysis Ministry of National 

Development Planning 

(BAPPENAS), Republic 

of Indonesia 

Jakarta, Indonesia Indonesia, under the following subjects;  Project 

Impact and Analysis; Information Technology for 

Poverty Alleviation; Organizational Development; 

Project Development ; and Governance and 

Cooperation with Civil Society.  

 

137.  SESRIC Knowledge Sharing 

Workshop on OIC 

Social Security 

Systems 

Workshop Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness Ministry of Family and 

Social Policies of the 

Republic of Turkey 

04-06 April 2016 

Ankara, 

Turkey 

The outcome of the event was to form basis for 

mutual knowledge and experience sharing among 

member countries, and brought together technical 
experts of Social Security Authorities of the OIC 

Member Countries, namely from Azerbaijan, 

Bangladesh, Gambia, Senegal, Tunisia, Turkey 
and Uganda. Another outcome was to form a 

network of Social Security Institutions in OIC 

Member Countries. 

138.  SESRIC Pension System Training Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness National Social Security 

Fund of Tunisia and  

Pension Fund of Togo 

 

11-12 July 2016 

Lome, Togo 

The outcome of the training course was to increase 

the expertise capacity of Pension Fund of Togo 

under the following subjects; Actuarial and 

Financial Management; Information Technology; 

Pension; General Health Insurance; and Insurance 

Premiums.  

 

139.  SESRIC Policies to Fight 

Against Informal 

Employment 

Training Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness National Social Security 

Fund of Tunisia and  

Insurance Regulatory 

Authority of the Republic 

of Uganda 

29-30 August 2016 

Kampala, Uganda 

The outcome of the training course was to increase 

the expertise capacity of the  Insurance Regulatory 

Authority of the Republic of Uganda under the 

following subjects;  Historical Overview; What’s 

Informal Employment; Informal Employment and 

Economy in African Countries; and Policies Used 

to Fight Against Informal Employment. 

140.  SESRIC Conference on 

Employment of 

Persons with 

Disabilities in OIC 

Member Countries: 

Raising Awareness & 

Employment 

Opportunities 

Conference Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness Ministry of Family and 

Social Policies of the 

Republic of Turkey 

26-28 October 2016 

Istanbul, Turkey 

The outcome of the conference was to raise 

awareness and share knowledge and best practices 

in the area of employment of persons with 
disabilities. The two day conference wasbe the 

arena of the employment scope of the UN 

Convention on the rights of persons with 
disabilities and the process of creation of 

employment indicators, the current situation and 

challenges of persons with disabilities in the 
labour market of OIC Member Countries and 

activities regarding vocational training and 

rehabilitation. 

141.  SESRIC Technical Training 

Workshop on 

Workshop Poverty Aid Effectiveness National  Occupational 

Safety and Health 

07-11 November The outcome of the event was to form basis for 
mutual knowledge and experience sharing among 
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‘Confined Spaces’ Alleviation Institution, Malaysia 2016 

Kuala Lumpur 

Malaysia 

member countries, and brought together technical 
experts of Occupational Health and Safety (OSH) 

authorities of the OIC Member Countries, namely 

from Albania, Bahrain, Brunei Darussalam, 
bangladesh, Mauritania, Morocco, Oman, 

Pakistan, Palestine and Turkey. 

 

 

142.  SESRIC 
International Tourism 

in the OIC Countries: 

Prospects and 

Challenges 2015 

Research Tourism Regulatory 

framework, 

Community based 

tourism, Marketing 

strategies 

- 28 December 2015 

SESRIC 

This report examines the performance and the 

economic role of the international tourism sector 

in OIC member countries and sheds light on the 

challenges of tourism development and proposes 

recommendations for tourism development. 

143.  SESRIC 
The State of 

Transportation in the 

Member Countries of 

D-8  

Research Transport and 

Communications 

Regulatory 

framework, 

Transport 

infrastructure 

policies 

D-8 January 2016 

SESRIC 

This report investigates the performance of 

different modes of transportation by highlighting 

the relationship between transportation and trade 

and tourism.  The report concludes with some 

broad policy recommendations aiming at 

improving the efficiency of the transportation 

sector in the D-8 countries. 

144.  SESRIC 
Transportation 

Networks in the OIC 

Member Countries: 

Impact on Trade and 

Tourism 

Research Transport and 

Communications 

Regulatory 

framework, 

Transport 

infrastructure 

policies 

- 30 March 2016 

SESRIC 

This report investigates the transport performance 

of OIC countries by looking at their transport 

capacity and its effective use for the promotion of 

trade and tourism sectors. The report concludes 

with specific policy recommendations. 

145.  SESRIC 
Agricultural and Food 

Security in OIC 

Member Countries 

2016 

Research Agriculture Diverse - 02 May 2016 

SESRIC 

This report highlights the recent state as well as 

the constraints and challenges of agricultural 

development and food security in the OIC 

countries, sheds light on the importance of 

promoting intra-OIC investment in the agriculture 

sector and proposes projects and policy 

recommendations in this regard. 

146.  SESRIC 
Mapping Turkey’s 

Resource Centres 2016 

Research All Cooperation 

Areas 

Diverse IDB 24 May 2016 

SESRIC 

This study provides an analysis of Turkey’s 

institutional capacity for international 

development cooperation by showcasing best 

practices and South-South cooperation potential in 

some selected areas, including agriculture, 
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livestock and food security, health and nutrition, 

technical and vocational education and training, 

transport and communications, disaster and 

emergency management. 

147.  SESRIC 
Somalia: Overview of 

Socio-Economic 

Development 

Research All Cooperation 

Areas 

Diverse - June 2016 

SESRIC 

This report highlights the socioeconomic 

development performance of Somalia during the 

last 10 years with special emphasis on the current 

bottlenecks and challenges which are still 

impeding the developmental efforts of the country.   

The report concludes with a set of policy 

recommendations to serve as a broad guidance for 

policy-makers. 

148.  SESRIC 
Humanitarian Needs of 

Syrian Refugees: 

Challenges of the 

Neighbouring 

Countries 2016 

Research Poverty 

Alleviation 

Effective 

Utilization of 

Financial 

Resources, Diverse 

- 29 July 2016 

SESRIC 

This report assess the humanitarian as well as 

employment, health and educational requirements 

of the Syrian refugees in neighboring countries 

keeping in view the forecast for future increase in 

their numbers. 

149.  SESRIC 
The State of Tourism 

in the Member 

Countries of D-8 

Research Tourism Diverse D-8 September 2016 

SESRIC 

This report analyses and examines the trends in 

the major tourism indicators and looks at the intra-

D-8 tourism trends to reveal the level of 

integration in this domain. 

150.  SESRIC 
OIC Economic 

Outlook 2016 

Research All Cooperation 

Areas 

Diverse - November 2016 

SESRIC 

This report provides a detailed analysis of trends 

in major economic indicators during the latest 

five-year period and highlights a number of 

constraints and challenges confronting the OIC 

member countries in their efforts to enhance 

economic development and progress. 

151.  SESRIC 
Moving from MDGs to 

SDGs: Prospects and 

Challenges for OIC 

Member Countries 

Research Poverty 

Alleviation 

Diverse 

 

- November 2016 

SESRIC 

This study makes a comprehensive analysis of the 

progress towards achieving the MDGs in OC 

countries based on the latest statistics and 

information. The study will also try to identify the 

major challenges and prospects for achieving the 

SDGs in OIC countries. 

152.  SMIIC 1st OIC Stakeholders’ 

Forum on Unified 

Halal Food Standards 

and Procedures 

Conference Trade Trade liberalization OIC General Secretariat 09-10 December 

2015 

Jeddah  / KSA 

The forum emphasized the importance of unified 

Halal accreditation scheme based on the 

OIC/SMIIC Standards. 
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153.  SMIIC SMIIC Halal 

Conference 

Conference Trade Trade liberalization SMIIC GS and 

Department of Standards 

Malaysia  

14-15 December 

2015 

Kuala Lumpur, 

Malaysia 

The Conference has provided a platform for 

SMIIC Members to discuss and exchange views 

and experiences in the development and 

implementation of halal standards. 

154.  SMIIC Metrology Committee 

Meeting 

Technical Meeting Trade Trade Facilitation SMIIC GS and SMIIC 

Metrology Committee 

18 January 2016 

Kocaeli, Turkey 

The meeting guided Member States in enhancing 

their capacity building in metrology field. 

155.  SMIIC Scientific Metrology 

Training 

Technical Training Trade Trade liberalization TÜBİTAK-UME, SESRIC 22- 26 February 

2016 

Kocaeli, Turkey 

The training helped Member States to improve 

their human resources by training their experts in 

scientific metrology field.  

156.  SMIIC Committee on 

Standards for 

Conformity 

Assessment 

(SMIIC/CCA) 

Technical Meeting Trade Trade liberalization SMIIC GS 23-24 March 2016 

İstanbul  / Turkey 

It was decided that SMIIC Technical Committees 

(TCs), Metrology Committee (MC) and 

Accreditation Committee (AC) to become liaisons 

of SMIIC/CCA and SMIIC/CCA Members shall 

submit, if any, the existing works on conformity 

assessment or new work item proposals on 

potential standards, guides or other technical 

specifications relating to conformity assessment 

and related areas. 

157.  SMIIC SMIIC Information 

System Training (IS) 

Technical Meeting Trade Institutional and 

Human Capacity 

SMIIC GS and SMIIC 

Technical Committees 

19-21 April 2016 

İstanbul  / Turkey 

The SMIIC IS which is aimed at harmonizing and 

simplifying the registration and management of 

data was introduced to the users who act as SMIIC 

member body representatives in technical 

committees, subcommittees and working groups.  

158.  SMIIC 9th Meeting of SMIIC 

General Assembly 

Meeting Trade Trade liberalization SMIIC Member States 24 May 2016 

Istanbul/Turkey 

It was a regular meeting in which the General 

Secretariat briefed the General Assembly by 

presenting a comprehensive report on the latest 

developments and activities of SMIIC, Technical 

Committees (TCs) and SMIIC/CCA. Metrology 

Committee Secretary also briefed the GA on the 

recent activities carried out.  

159.  CCO 7th  Meeting of the  

Trade Working Group 

Working Group 

Meeting 

Trade Trade Facilitation 

 

MCs, OIC and other 

international institutions, 

private sector  

representatives 

February 25th, 2016 

Ankara 

During the Meeting, the participants deliberated 

on standards as non-tariff barriers, development of 

quality infrastructure, and strengthening the 

compliance of member countries with 

international standards. The research study 

prepared for the meeting, highlighted the 

importance of compliance with international 

standards for the OIC Member Countries, 
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especially for improving export competitiveness 

and trade facilitation through the elimination of 

barriers on trade.  The policy recommendations 

were formulated during the WG Meeting in this 

regard. 

160.  CCO 8th  Meeting of the  

Trade Working Group 

Working Group 

Meeting 

Trade Trade Facilitation MCs, OIC and other 

international institutions, 

private sector  

representatives 

October 6th, 2016 

Ankara 

8th Meeting of the COMCEC Trade Working 

Group was devoted to “Improving the Border 

Agency Cooperation among the OIC Member 

States for Facilitating Trade.” The research study 

and the participants of the working group 

highlighted the major challenges faced by the 

Member Countries. The policy recommendations 

were formulated during the WG Meeting in this 

regard.  

161.  CCO 7th Meeting of the 

Tourism Working 

Group 

Working Group 

Meeting 

Tourism Diversified tourism 

products and 

destinations 

MCs, OIC and other 

international institutions, 

private sector  

representatives 

February 5th, 2016 

Ankara 

During the 7th Tourism WG Meeting, which was 

held with the theme of “Muslim-Friendly 

Tourism: Understanding the Demand and Supply 

Sides in the OIC Member Countries”, the 

discussions specifically focused on the conceptual 

framework of the MFT, overview of the current 

state of the MFT sector in the world and OIC 

Member Countries, as well as the challenges faced 

for developing the MFT sector in the Member 

Countries. The policy recommendations were 

formulated during the WG Meeting in this regard. 

 

162.  CCO 8th Meeting of the 

Tourism Working 

Group 

Working Group 

Meeting 

Tourism Diversified tourism 

products and 

destinations 

MCs, OIC and other 

international institutions, 

private sector  

representatives 

September 1st, 2016 

Ankara 

8th Meeting of the COMCEC Tourism WG was 

held with the theme of “Muslim Friendly Tourism: 

Developing and Marketing MFT Products and 

Services in the OIC Member Countries.” During 

the meeting, the participants from the Member 

Countries discussed the current trends in the 

development of marketing MFT products and 

services, government policies for supporting the 

MFT sector, challenges faced by the member 

countries as well as the policy recommendations 

for effective MFT product development and 

marketing strategies. The policy recommendations 

were formulated during the WG Meeting in this 

regard. 
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163.  CCO 7th  Meeting of the 

Transport and 

Communications 

Working Group 

Working Group 

Meeting 

Transport Institutional and 

Human Capacity 

Improved national 

transport policy- 

making and 

planning capacity 

of the member 

states 

Enhanced 

professional skills 

of human resources 

 

Transport 

Infrastructure 

Policies 

Development of 

sound 

infrastructure 

policies  

Enhanced private 

sector involvement 

in infrastructure 

projects and 

promoted 

innovative 

financing 

modalities, 

including PPP 

MCs, OIC and other 

international institutions, 

private sector  

representatives 

March 24th, 2016 

Ankara 

 

During the Meeting, the Transport and 

Communications Working Group shared their 

country’s experiences regarding their road 

maintenance practices. The participants made 

deliberations on how to align their policies on road 

maintenance issue. The Meeting came up with 

sound policy recommendations with a wiew to 

addressing the challenges they face with respect to 

road maintenance.  

164.  CCO 8th  Meeting of the 

Transport and 

Communications 

Working Group 

Working Group 

Meeting 

Transport Institutional and 

Human Capacity 

Improved national 

transport policy- 

making and 

planning capacity of 

the member states 

Enhanced 

MCs, OIC and other 

international institutions, 

private sector  

representatives 

October 27th, 2016 

Ankara 

 

During the Meeting, the Transport and 

Communications Working Group exchange their 

experiences with respect to the road safety. The 

delegates also discussed on how to align their 

policies for improving safety of their roads. The 

Meeting came up with practical policy 

recommendations to be implemented for 
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professional skills 

of human resources 

 

Transport 

Infrastructure 

Policies 

Development of 

sound 

infrastructure 

policies  

Enhanced private 

sector involvement 

in infrastructure 

projects and 

promoted 

innovative 

financing 

modalities, 

including PPP 

improving road safety.  

165.  CCO 6th Meeting of the  

Financial Cooperation 

Working Group 

Working Group 

Meeting 

Financial 

Cooperation 

Visibility of 

Financial Markets 

Enhanced 

awareness on 

Islamic Financial 

Markets 

Training, R&D 

Activities and 

Statistics 

Developed human 

resources and 

increased financial 

literacy 

 

Regulatory and 

supervisory 

cooperation 

MCs, OIC and other 

international institutions, 

private sector 

representatives 

17-18 March 2016 

Ankara 

 Opportunity for sharing experiences, 

achievements and challenges on developing 

Islamic Finance Strategies 

 Producing policy recommendations for 32nd 
COMCEC Ministerial Exchange of Views 

Session 

 Rasing awareness on Islamic Finance 

 Strengthening cooperation among member 
countries by creating communication 

channels among Member States experts 

 Producing a comprehensive research report 
on the theme of Working Group Meeting 

 Proceeding report of the Working Group 
Meeting 
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Developed legal, 

regulatory and 

institutional 

framework 

166.  CCO 7th Meeting of the  

Financial Cooperation 

Working Group 

Working Group 

Meeting 

Financial 

Cooperation 

Visibility of 

Financial Markets 

Enhanced 

awareness on 

Islamic Financial 

Markets 

 

Training, R&D 

Activities and 

Statistics 

Developed human 

resources and 

increased financial 

literacy 

Enhanced 

monitoring of 

financial 

institutions and 

markets 

 

Regulatory and 

supervisory 

cooperation 

Developed legal, 

regulatory and 

institutional 

framework 

MCs, OIC and other 

international institutions, 

private sector  

representatives 

October 20th, 2016 

Ankara 

 Opportunity for sharing experiences, 

achievements and challenges on improving 
Islamic Financial Architecture 

 Producing policy recommendations for 

improving Islamic financial architecture in 
the member countries 

 Rasing awareness on Islamic Finance 

 Strengthening cooperation among member 

countries by creating communication 
channels among Member States experts 

 Producing a comprehensive research report 

on the theme of Working Group Meeting 

 Proceeding report of the Working Group 

Meeting 

 Producing a financial outlook report 

 

167.  CCO 7th  Meeting of the  

Agriculture Working 

Group 

Working Group 

Meeting 

Agriculture Increasing 

productivity 

 

MCs, OIC and other 

international institutions, 

private sector  

representatives 

March 3rd, 2016 

Ankara 

 Providing a platform for share of experiences 

among Member Countries with regards to on-
farm food losses. 

 Conducted research report titiled “Reducing 
On-Farm Food Losses in the OIC Member 

Countries.”  



77 

 Encouraged the Member Countries for 
improving their produce and disseminate data 

on on-farm food losses.  

 Produced policy recommendations for 

reducing on-farm food losses in the OIC 
Countries. Thus, supported member countires 

to approximate policies.  

 Providing a platform for share of experiences 
among Member Countries regarding their 

current programs/project in the field of on-

farm food losses.   

168.  CCO 8th  Meeting of the  

Agriculture Working 

Group 

Working Group 

Meeting 

Agriculture  Increasing 

productivity 

 Reduction of post-

harvest losses  

 

MCs, OIC and other 

international institutions, 

private sector  

representatives 

October 13th, 2016 

Ankara 

 Providing a platform for share of experiences 

among Member Countries with regards to 
post-harvest losses. 

 Conducted research report titiled “Reducing 

post-harvest Losses in the OIC Member 
Countries.”  

 Encouraged the Member Countries for 
improving their produce and disseminate data 

on post-harvest losses.  

 Produced policy recommendations for 
reducing post-harvest losses in the OIC 

Countries. Thus, supported member countires 
to approximate policies.  

 Providing a platform for share of experiences 

among Member Countries regarding their 

current programs/project in the field of post-

harvest losses.   

169.  CCO 7th Meeting of the  

Poverty Alleviation 

Working Group 

Working Group 

Meeting 

Poverty 

Alleviation 

Streamlined and 

more efficient 

allocation of 

poverty related 

funds in the 

COMCEC region 

MCs, OIC and other 

international institutions, 

private sector  

representatives 

February 11th, 2016 

Ankara 

During the Meeting, Poverty Alleviation Working 

Group made deliberations for policy 

approximation among the Member Countries 

regarding enhancing vulnerable groups’ 

accessibility to social protection programmes. The 

Meeting came up with policy recommendations 

with the aim of increasing the accessibility of 

social protection programmes for vulnerable 

groups.  

170.  CCO 8th Meeting of the  

Poverty Alleviation 

Working Group 

Working Group 

Meeting 

Poverty 

Alleviation 

Increasing 

productive capacity 

of the poor 

MCs, OIC and other 

international institutions, 

private sector  

representatives 

November 3rd, 2016 

Ankara 

During the Meeting, Poverty Alleviation Working 

Group made deliberations for policy 

approximation among the Member Countries 

regarding forced migration. The Meeting came up 

with policy recommendations with the aim of 

ensuring better life conditions for the forced 

migrant as well as increasing their productive 

capacities to enhance their employability.  



78 

 

171.  CCO 4th Annual Meeting of 

the COMCEC Focal 

Points 

Meeting All Cooperation 

Areas 

 MCs, OIC and other 

international institutions, 

private sector  

representatives 

Ankara During the meeting, the participants were 

informed about the overall picture of the 

COMCEC activities, through the comparison 

between the outcomes of the COMCEC before and 

after the introduction of the Strategy. Moreover, 

the CCO briefed the participants on the role of 

focal points in the realization of the COMCEC 

Strategy, particularly in the preparation, 

coordination and follow up of the policy 

recommendations formulated by the Working 

Groups. In this respect, it was stressed that the 

focal points may play a crucial role in following 

up the implementation of the policy 

recommendations and reporting the progress to the 

COMCEC Coordination Office accordingly. In 

this regard, the participants agreed on a timeline 

for the follow-up of the implementation of the 

Policy Recommendations. 


