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 األصل: باإلنجليزية

 
ــرار ــ ــ  الـق

 الصادر عن الدورة الثانية والثالثين للكومسيك
 (2016نوفمبر/تشرين الثاني،  24-21)اسطنبول، 

 
والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي  ُعقدت الدورة الثانية والثالثون للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي

 ؛2016نوفمبر/تشرين الثاني  24-21)كومسيك(، في اسطنبول، بالجمهورية التركية، في 
 

إذ تذكر بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي، التي ُعقدت في 
، والتي أشادت بدور الكومسيك برئاسة 2016أبريل/نيسان  15-14اسطنبول بالجمهورية التركية في 

المي في المجال فخامة رئيس الجمهورية التركية في اإلسهام في تحقيق أهداف منظمة التعاون اإلس
للنظام األساسي المنقح للكومسيك والستراتيجية االقتصادي وأعربت عن عميق تقديرها للتنفيذ الناجح 

 ؛الكومسيك التي اعتمدتها الدورة االستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة اإلسالمي
 
ذ تذكر بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات مؤتمر القمة اإلسالمي، ومجلس و  وزراء الخارجية، ا 

والكومسيك، والدورة االستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة اإلسالمي، والقمة االقتصادية للكومسيك التي انعقدت 
 ، والدورة الثالثة واألربعين لمجلس وزراء الخارجية، والدورة الحادية والثالثين للكومسيك؛2009عام 

 
ذ تؤكد من جديد على التزام كافة الدول األعض عمل منظمة  اء بمنظمة التعاون اإلسالمي ببرنامجوا 

، الذي اعتمدته الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي، التي 2025التعاون اإلسالمي حتى عام 
، وكذا باستراتيجية الكومسيك 2016أبريل/نيسان  15-14انعقدت في اسطنبول بالجمهورية التركية في 

-14ئية الرابعة لمؤتمر القمة اإلسالمي، التي انعقدت في مكة المكرمة في التي اعتمدتها الدورة االستثنا
 ؛2012أغسطس/آب،  15
 

ذ تأخذ علما بتقديم تقارير سير العمل، وأوراق العمل، والدراسات الخاصة بالبنود المختلفة لجدول  وا 
ق الكومسيك، ومركز األعمال، والمقدمة من قبل األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسي

البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز أنقرة(، والمركز اإلسالمي 
لتنمية التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد 

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

 
ذ تشيد بالجهود المبذولة من ِقَبل األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك،  وا 

ة التعاون اإلسالمي التي تعمل في مجال التعاون االقتصادي والتجاري، أال وهي والمؤسسات التابعة لمنظم
مركز أنقرة، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، والغرفة اإلسالمية للتجارة 

 لبلدان اإلسالمية.والصناعة والزراعة، واالتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر، ومعهد المواصفات والمعايير ل
 

 من جدول األعمال( 2تقرير حول استراتيجية الكومسيك وتنفيذها )البند 
 
بتقرير سير العمل الذي قدمه مكتب تنسيق الكومسيك، والذي يسلط الضوء على التقدم  ترحب -1

بالدول األعضاء والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي  تشيدالمحرز في تنفيذ االستراتيجية، و
من الدول األعضاء والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون  تطلبإلسهاماتهم القّيمة في تنفيذ االستراتيجية، و

 اإلسالمي أن تواصل تقديم كامل دعمها لتنفيذ االستراتيجية.
 

سيك في مجاالت التعاون تماشًيا مع القرارات ذات باالنعقاد الناجح الجتماع فرق عمل الكوم ترحب -2
تقارير اآلفاق بالدراسات البحثية و  ترحب أيًضاالصلة الصادرة عن الدورة الحادية والثالثين للكومسيك، و

المستقبلية القطاعية التي أعدها مكتب تنسيق الكومسيك خصيًصا إلثراء النقاشات في كافة اجتماعات 
 فرق عمل الكومسيك.

 
بالجهود التي تبذلها فرق العمل نحو تقريب السياسات بين الدول األعضاء، كلٌّ في مجال د تشي -3

بالتوصيات الخاصة بالسياسات التي قدمتها فرق العمل أثناء اجتماعاتها التي ُعقدت  ترحبتخصصه، و
 .2016نوفمبر/تشرين الثاني -مارس/آذار وسبتمبر/أيلول-في فبراير/شباط

 
األعضاء إلى بذل جهودها، قدر المستطاع، لتنفيذ التوصيات الخاصة  جميع الدولتدعو    -4

المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي على دعم الدول األعضاء  تحثبالسياسات، و
 في هذا الصدد.

 
بإنجاز المشروعات األربعة عشرة التي تم تمويلها في إطار آلية تمويل مشروعات الكومسيك ترحب  -5

والتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات التسعة الجديدة بموجب الدعوة الثالثة للمشروعات التي  2015في 
بالدعوة الرابعة للمشروعات التي أطلقها مكتب تنسيق الكومسيك في  ترحب أيًضاو 2016ُأطلقت في 

 .2016سبتمبر 
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لذي تم إحرازه فيما من مكتب تنسيق الكومسيك رفع تقارير بصورة منتظمة حول التقدم ا تطلب -6
يتعلق بتنفيذ استراتيجية الكومسيك إلى الكومسيك في دوراتها، ولجنة المتابعة في اجتماعاتها، وغيرها من 

 محافل منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة.
 

الدول األعضاء التي سجلت عضويتها في فرق عمل الكومسيك أن تشارك بفعالية في  تشجع -7
آلية تسويق مشروعات الكومسيك في تنفيذ  تستفيد منرق العمل ذات الصلة، وأن لف ةاالجتماعات القادم

 مشروعات التعاون الخاصة بها.
 

أن عدد الدول األعضاء التي سجلت في فريق واحد على األقل من فرق  إذ تحيط علًما مع التقدير -8
من الدول األعضاء التي لم تسجل بعد عضويتها في فرق عمل  تطلبدولة،  50العمل قد وصل إلى 

 الكومسيك أن تقوم بذلك، وأن تشارك بفعالية في االجتماعات القادمة لفرق العمل.
 

نقاط اتصال فرق عمل الكومسيك، الذي نظمه بانعقاد االجتماع التنسيقي السنوي الرابع ل ترحب -9
 في أنقرة بالجمهورية التركية. 2016يونيو/حزيران،  2-1مكتب تنسيق الكومسيك في 

 
بنقاط االتصال الوطنية الخاصة بالكومسيك ونقاط االتصال الخاصة بفرق عمل الكومسيك تهيب  -10

 تعزيز العمل عن كثب مع مكتب تنسيق الكومسيك بغية تحقيق تنسيق واتصال فعال.
 

تعميمها كل عام من قبل مكتب  بالدول األعضاء المعنية االستجابة لـ "نماذج التقييم" التي يتم تهيب -11
 تنسيق الكومسيك بغية متابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالسياسات الصادرة عن فرق عمل الكومسيك.

 
بنقاط االتصال الخاصة بفرق عمل الكومسيك المشاركة بفعالية في الجهود التي تبذلها تهيب أيضا  -12

المساعدة في جمع والتحقق من البيانات  الكومسيك إلنتاج المعرفة من خالل، من بين وسائل أخرى،
 الخاصة بكل دولة وتقديم تعليقاتها حول الدراسات البحثية. 

 
عن تقديرها لمكتب تنسيق الكومسيك، ومركز أنقرة، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، تعرب  -13

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

 
التوصيات الصادرة عن االجتماع الثاني والثالثين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك الذي تعتمد  -14

 في أنقرة بالجمهورية التركية. 2016مايو/أيار  18-17ُعقد في 
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 من جدول األعمال( 3العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي )البند  تنفيذ برنامج
 

من قبل مؤتمر القمة  2025باعتماد برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام  ترحب  -15
، 2016أبريل/نيسان  15-14اإلسالمي الثالث عشر الذي ُعقد في اسطنبول بالجمهورية التركية في 

 الذي يحدد أهداًفا طموحة في مجاالت متعددة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ُبغية تحقيقها
 في السنوات العشرة المقبلة.

 
 تؤكدبالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورتين الثالثين والحادية والثالثين للكومسيك، إذ تذكر   -16

على أهمية المتابعة الفعالة للمكونين االقتصادي والتجاري لبرنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى 
انة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى رفع تقارير األمتطلب/تدعو و من قبل الكومسيك، 2025عام 

 شاملة لسير العمل بصورة منتظمة حول تنفيذ البرنامج إلى دورات الكومسيك واجتماعات لجنة المتابعة.
 

 من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بالتنسيق مع األجهزة ذات الصلة التابعةتطلب   -17
 ما فيها الكومسيك، اقتراح خطة تنفيذ لتنظر فيها الدول األعضاء.، بلمنظمة التعاون اإلسالمي

 
من الدول األعضاء  تطلب أيًضابالقرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات الكومسيك،  إذ تذكر    -18

التوقيع والمصادقة على االتفاقيات المبرمة في المجال االقتصادي بغية تعزيز التعاون االقتصادي 
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. والتجاري بين الدول

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

 من جدول األعمال( 4)البند 
 

، تحت 2016بالتقرير االقتصادي السنوي الصادر عن مركز أنقرة، في نسخته لعام تأخذ علًما  -19
 اإلمكانات إلى تأثير". وتماشًيا مع نتائج التقرير:عنوان "تحويل 

  بالدول األعضاء تحسين النفاذ إلى، ومالءمة، وجودة التعليم وبرامج التدريب بغية تسليح األجيال تهيب
الشابة بمجموعة المهارات والكفاءات المناسبة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وتسهيل مشاركتهم 

 ضع برامج ريادة األعمال للشباب.   في االقتصاد من خالل و 

 الفرص التي توفرها إمكانات السوق الكبرى بمنطقة منظمة التعاون اإلسالمي،  إذ تأخذ في االعتبار
الدول األعضاء إلى اتخاذ خطوات فعالة لتقليل الحواجز أمام االستثمار والتجارة البينية فيما بين  تدعو

سالمي والتي تعيق حركة البضائع والخدمات واألفراد ورأس البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإل
 المال بين الدول األعضاء.
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  ،مكانات الطاقة المتجددة لديها بالدول األعضاء تنويع  تهيببالنظر إلى مواردها الطبيعية الثرية وا 

 تحسين أمن الطاقة بوجه عام.تها بغرض مصادر طاق
 

إلى مركز أنقرة باالستمرار في رصد المستجدات االقتصادية على الساحة العالمية، وتأثيرها  تعهد -20
 على الدول األعضاء، ورفع تقارير بشأنها إلى الكومسيك في دوراتها السنوية.

 
بتقارير اآلفاق المستقبلية القطاعية التي أعدها مكتب تنسيق الكومسيك  تأخذ علمًا مع التقدير -21

 .تماعات ذات الصلة لفرق العملورفعها لالج
 

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

بانعقاد االجتماع السابع لفريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة في  تأخذ علما مع التقدير إذ -22
تعزيز قدرة البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي على في أنقرة تحت عنوان " 2016فبراير/شباط 

بالتوصيات الخاصة بالسياسات التي خرج بها فريق العمل، أال  ترحبااللتزام بالمعايير الفنية الدولية"، 
 وهي:
 تطوير/تعزيز جودة البنية األساسية الوطنية. -
 توحيد المواصفات الدولية.دعم جهود الدول األعضاء للمشاركة بفعالية في أعمال هيئات  -
تعزيز معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية العتماد المواصفات المنسقة وتطوير جودة البنية  -

األساسية في دول منظمة التعاون اإلسالمي بغية تعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في 
 منظمة التعاون اإلسالمي.

 
الخاصة بالسياسات، بما فيها السبب األساسي وراء إصدار كل توصية، في المرفق  )ترد وثيقة التوصيات 

 (.8رقم 
 

بانعقاد االجتماع الثامن لمجموعة عمل الكومسيك المعنية بالتجارة في  تأخذ علما مع التقدير إذ -23
بين الدول بأنقرة تحت عنوان "تحسين التعاون بين الوكاالت الحدودية فيما  2016أكتوبر/تشرين األول  6

بالتوصيات الخاصة بالسياسات التي  ترحب األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بغية تسهيل التجارة"،
 خرج بها فريق العمل، أال وهي:

تشجيع اعتماد المعايير الدولية في الجمارك وغيرها من قضايا التجارة عبر الحدود والخدمات  -
لى االتفاقيات الدولية لتنسيق وتبسيط القواعد واإلجراءات اللوجستية ذات الصلة، فضاًل عن االنضمام إ

 المتعلقة بعمليات التجارة عبر الحدود والخدمات اللوجستية،
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 تعزيز ترتيبات/اتفاقيات االعتراف المتبادل في مراقبة الحدود والتجار موضع الثقة، -
تعزيز التواصل بين نظم تعزيز تبادل المعلومات بين الوكاالت الحدودية بالدول األعضاء من خالل  -

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتوفير منصات منتظمة لتبادل المعرفة، والمشاركة في الشبكات 
 الدولية ذات الصلة،

تحسين البنية األساسية للمعابر الحدودية البرية واتصال خطوط النقل من خالل الجهود المشتركة لدول  -
نشاء لجان تقنية /لجان عمل مشتركة تشمل األطراف المعنية الجوار، على سبيل المثال من خالل إ

 لتحديد العوامل التي تتسبب في ظهور المعوقات.
 

)ترد وثيقة التوصيات الخاصة بالسياسات، بما فيها السبب األساسي وراء إصدار كل توصية، في المرفق  
 (.8رقم 

 
الدول األعضاء التي سجلت في فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة لحضور االجتماع تدعو  -24

"أنظمة الشباك الواحد في الدول بأنقرة تحت عنوان  2017مارس/آذار  9التاسع المقرر انعقاده في 
 2واالجتماع العاشر المقرر عقده في  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بغية تسهيل التجارة"

"المناطق االقتصادية الخاصة في الدول األعضاء في منظمة تحت عنوان  2017مبر/تشرين الثاني نوف
الدول األعضاء التي لم تسجل بعد إلى التسجيل في  تدعوكما التعاون اإلسالمي: االستفادة من الخبرات" 

 فريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة.
 

في األنشطة التجارية التي سينظمها مكتب تنسيق من الدول األعضاء بالمشاركة الفاعلة  تطلب -25
ومكتب تنسيق الكومسيك، ومركز أنقرة، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك الكومسيك 

اإلسالمي للتنمية، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول 
من هذه المؤسسات أن ترسل الدعوات والوثائق إلى الدول األعضاء قبل  بتطل، كما 2017اإلسالمية في 

 انعقاد االجتماعات بمدة كافية لضمان أكبر مشاركة ممكنة.
 

بجهود جامبيا بالمشاركة مع تركيا والسنغال للتنفيذ الناجح المشروع بعنوان "بناء القدرات  تشيد -26
والتعزيز المؤسسي لمكتب جامبيا للمعايير من أجل اعتماد وتنفيذ معايير الحالل لمنظمة التعاون 

الدعوة الثانية اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، وتقييم االمتثال ذي الصلة" ضمن 
 في إطار آلية تمويل مشروعات الكومسيك.  إلى تسليم المشروعات

 
بجهود قطر باالشتراك مع خمس دول أخرى من أجل التنفيذ الناجح لمشروع بعنوان  كما تشيد -27

الفرص والتحديات أمام أصحاب المشروعات" ضمن "االتفاقيات التجارية والتنويع االقتصادي في قطر، 
 نية إلى تقديم المشروعات في إطار آلية تمويل مشروعات الكومسيك.الدعوة الثا
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بجهود الكومسيك التي تبذلها في اجتماعات فرق العمل فيما يتعلق بموضوع تيسير السفر،  إذ تقر -28

 مكتب تنسيق الكومسيك إلى دراسة تيسير حركة رجال األعمال في االجتماعات المقبلة لفرق العمل. تدعو
 

بالتقرير الذي اشترك في إعداده البنك اإلسالمي للتنمية ومركز التجارة الدولي، واسمه تحيط علما  -29
 "الحالل ينتقل إلى العالمية".

 
 اتفاقية األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي(أ

التجارية فيما بين الدول األعضاء التي لم توقع أو تصدق على اتفاقيات نظام األفضليات تدعو  -30
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وهي االتفاقية اإلطارية، وخطة التعريفة التفضيلية الخاصة 

عن  وتعرب، ، أن توقع عليها في أقرب وقت ممكنبنظام األفضليات التجارية )بريتاس(، وقواعد المنشأ
 .ا يلزم من شروط لتنفيذ النظامنيتها للعمل مع التكتالت التجارية اإلقليمية للوفاء بم

 
بتقديم قوائم االمتيازات المحدثة إلى األمانة العامة للجنة المفاوضات التجارية من قبل تركيا ترحب  -31

 وماليزيا وبنجالديش وباكستان واألردن والجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
 

بأن المملكة المغربية سترسل قائمة امتيازها المحدثة إلى األمانة العامة  تأخذ علما مع التقدير -32
 للجنة المفاوضات التجارية في الشهور المقبلة.

 
إذ تثمن التزام إندونيسيا باالنضمام إلى نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في  -33

"ندوة تدريبية للبلدان اآلسيوية األعضاء  بعرض إندونيسيا الستضافة ترحبمنظمة التعاون اإلسالمي، 
حول نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، في جاكارتا في 

 .  2017عام 
 

األمانة العامة لمجلس تدعو باإلشارة إلى القرارات ذات الصلة للدورة الحادية والثالثين للكومسيك،  -34
بالنيابة عن دوله الستة األعضاء، إلى إرسال قوائم االمتيازات المحدثة الخاصة بهم في التعاون الخليجي، 

أقرب وقت ممكن إلى األمانة العامة للجنة المفاوضات التجارية، بغية سرعة استغالل فرص دخول 
 مي.نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال األسواق التي يتيحها

 
باإلخطار الذي قدمته باكستان وبنجالديش واألردن والمغرب وتركيا إلى األمانة العامة ترحب  -35

للجنة المفاوضات التجارية بخصوص تدابيرهم الداخلية ذات الصلة التي ستُتخذ من أجل تنفيذ اتفاقية 
اإلسالمي،  قواعد المنشأ الخاصة بنظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون

أن تخطر األمانة العامة للجنة المفاوضات التجارية بتدابيرها  شاركةالدول األعضاء المسائر من  وتطلب
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الداخلية ذات الصلة من أجل تنفيذ اتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بنظام األفضليات التجارية فيما بين الدول 
 ممكن.األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في أقرب وقت 

 
الفعاليات التالية على تنظيم والبنك اإلسالمي للتنمية بالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة تشيد  -36

نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيما للتوعية بمميزات 
 بين المسئولين الحكوميين والقطاع الخاص في الدول األعضاء؛

دريبية حول "نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون الندوة الت -
في الدار البيضاء  2016مارس/آذار  30-28اإلسالمي وبروتوكوالته لصالح الدول اإلفريقية" في 

 بالمغرب؛
 الندوة التدريبية حول "نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون -

 5-4اإلسالمي وبروتوكوالته لصالح دولتي فلسطين واألردن" المنعقدة في عمان باألردن في 
 .2016إبريل/نيسان 

 
والبنك اإلسالمي للتنمية المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومكتب تنسيق الكومسيك، تطلب من  -37

زيادة الوعي وبناء القدرات وغيرهما من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المعنية متابعة تنظيم أنشطة 
 فيما يتعلق بنظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 
 المعارض التجارية اإلسالمية(ب
 

عن شكرها  تعرببالتحسن الملحوظ في عدد المعارض التجارية اإلسالمية وجودتها وتشيد  -38
وتقديرها للدول األعضاء التالية على استضافتها المعارض التجارية اإلسالمية بالتعاون مع المركز 

 اإلسالمي لتنمية التجارة:

دولة اإلمارات العربية المتحدة على استضافة "المعرض الثاني للسياحة والسفر" بالتزامن مع "المعرض  -
 .2015ديسمبر/كانون األول  10-8مي" في الشارقة في الرابع للحالل في منظمة التعاون اإلسال

مملكة المغرب على استضافتها "المعرض الثالث للحالل في منظمة التعاون اإلسالمي" في الدار  -
 . 2016مارس/آذار  26-24البيضاء في 

المملكة العربية السعودية على استضافتها "المعرض التاسع للصناعات الغذائية للدول األعضاء في  -
والمعرض التجاري الخامس عشر  2016مايو/أيار  12-9منظمة التعاون اإلسالمي" في جدة في 

 .2016مايو/أيار  26-22لمنظمة التعاون اإلسالمي في الرياض في 

 5-3جمهورية السنغال على استضافة "المنتدى اإلفريقي األول لألعمال الحالل" في دكار في  -
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 .2016مايو  12-9لتعليم العالي" في دكار في و "المعرض الثاني ل 2016مارس/آذار 
 

بالعروض المقدمة من الدول األعضاء التالية الستضافة معارض التجارة اإلسالمية ترحب  -39
الدول األعضاء على تشجيع  تحثو 2017/2019بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في 

 في هذه الفعاليات: المشاركة الفاعلة لقطاعها الخاص، ومؤسساتها المعنية
 7-2جمهورية العراق الستضافة المعرض السادس عشر للتجارة اإلسالمية في بغداد في  -

 ،2017إبريل/نيسان 
جمهورية مصر العربية الستضافة "المعرض الثالث للسياحة في الدول األعضاء بمنظمة التعاون  -

 ، 2017أكتوبر/تشرين األول  21-18اإلسالمي" في القاهرة في 
جمهورية السنغال الستضافة "المعرض األول لالقتصاد األخضر لمنظمة التعاون اإلسالمي" في  -

، و"المعرض األول للمصائد السمكية واألحياء البحرية" في داكار 2017أكتوبر  29-26داكار في 
 . 2017في 

سطنبول في االجمهورية التركية الستضافة "المعرض الخامس للحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي" في  -
 بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية؛ 2017 تشرين الثاني/نوفمبر 23-26

في منظمة التعاون للدول األعضاء المعرض السابع عشر للتجارة "جمهورية غينيا الستضافة  -
 .2019في  "اإلسالمي

"، في مدينة الكويت، في دولة الكويت الستضافة "معرض تجاري خاص لمنظمة التعاون اإلسالمي -
 .2018فبراير/شباط  6-10

المملكة العربية السعودية الستضافة "المعرض العاشر للصناعات الغذائية للدول األعضاء في  -
 .2017أبريل/نيسان  13-10منظمة التعاون اإلسالمي"، في جدة، في 

ة للدول األعضاء في جمهورية أذربيجان الستضافة "المعرض األول للمعدات الرياضية والترفيهي -
، وذلك بالتعاون مع االتحاد 2017مايو/أيار  15-13منظمة التعاون اإلسالمي"، في باكو، في 

 الرياضي للتضامن اإلسالمي".
جمهورية كوت ديفوار الستضافة "المعرض الثاني للبناء والعقارات لمنظمة التعاون اإلسالمي" في  -

 أبيدجان. ، في2018، و"معرض الصحة الرابع" في 2017
 

التعديالت المقدمة من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في اللوائح الداخلية للمعارض  تعتمد -40
يجب أن تنطبق  : "2التجارية اإلسالمية لمنظمة التعاون اإلسالمي، وخاصة بإضافة الفقرة التالية للمادة 

إلسالمي أو أي معرض المعرض التجاري اعلى أي عضو يتقدم بطلب الستضافة  الشروط التالية
 متخصص:

 لمواصفات العالمية؛مطابق لختار على أرض معارض مأن يحتوي المكان ال -
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 أن تمتلك الشركة المشاركة في التنظيم خبرة كبيرة في تنظيم المؤتمرات الدولية؛ -
 أن يكون للشركة أساًسا مالًيا سليًما؛ -
 الطيران المنتظمة؛أن تكون المدينة الواقع عليها االختيار مرتبطة بجداول  -
أن يتم فحص طلبات استضافة المعارض التجارية اإلسالمية والمعارض المتخصصة من قبل  -

 "لجنة اختيار يرأسها المركز اإلسالمي لتنمية التجارة".
 

طلبها من المركز اإلسالمي للتنمية االستمرار في عقد معارض متخصصة تؤكد من جديد على  -41
 وتقديم تقارير دورية عن هذه المعارض لدورات الكومسيك.بالتعاون مع الدول األعضاء 

 
على طلبها من الدول األعضاء تشجيع القطاع الخاص على المشاركة من جديد كذلك تؤكد  -42

 الفاعلة في المعارض التجارية اإلسالمية.
 
 ( المساعدة الفنية المتصلة بمنظمة التجارة العالميةج
 

تنظيم "االجتماع التشاوري لوزراء التجارة في منظمة التعاون اإلسالمي" الذي  تالحظ مع االرتياح -43
على هامش المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية  2015ديسمبر/ كانون األول  14عقد في 

 في نيروبي، كينيا.
 

نمية التجارة وتقديرها لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لت تعرب عن شكرها -44
 لتنظيمهما الدورات التدريبية والندوات المتصلة بأنشطة منظمة التجارة العالمية لصالح الدول األعضاء.

 
والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة بأن يواصال  ومركز أنقرة بكل من البنك اإلسالمي للتنمية تهيب -45

ايا المتصلة بمنظمة التجارة العالمية، وأن تقديم المساعدة الفنية إلى الدول األعضاء فيما يتعلق بالقض
يستمرا في بذل جهودهما الرامية إلى زيادة وعي الدول األعضاء بأهمية مفاوضات التجارة مع منظمة 

منهما تضافر وتنسيق جهودهما لتعزيز القدرات البشرية  وتطلبالتجارة العالمية وتأثيرها على االقتصادات، 
منظمة التعاون اإلسالمي وذلك من أجل تيسير اندماجها التام في النظام والمؤسسية للدول األعضاء في 

 التجاري متعدد األطراف على أساس من التكافؤ والعدل.
 

بالدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي مساعدة  تهيب -46
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي غير األعضاء في منظمة التجارة العالمية في عملية 

 انضمامها للمنظمة. 
 

ة بانضمامها إلى منظمة باستعداد المملكة األردنية الهاشمية لمواصلة تبادل خبراتها المتصل ترحب -47
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التجارة العالمية مع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من غير األعضاء في منظمة التجارة 
 العالمية.
 

للمملكة المغربية الستضافة ورشة العمل التي نظمها المركز اإلسالمي لتنمية تعرب عن تقديرها  -48
التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية حول "إدارة اتفاقات التجارة اإلقليمية وآفاق التكامل اإلقليمي في 

، 2015 ديسمبر/كانون األول 23-21الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي" في الدار البيضاء في 
المشروع المتعلق بالشباك الواحد لمنظمة و"اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية وآفاق تفعيل 

 -مايو/ أيار  30" لصالح الدول األعضاء من البلدان األفريقية في الدار البيضاء في التعاون اإلسالمي
 .2016يونيو/ حزيران  1

 
صر العربية الستضافة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة م لجمهوريةتعرب كذلك عن تقديرها  -49

لتنظيم ورشة عمل حول "التجارة في الخدمات فيما بين التكتالت االقتصادية ، ووحدة أغادير الفنية
ديسمبر/كانون األول  23-21اإلقليمية: ما الدروس المستفادة لبلدان مجموعة األربعة"، في القاهرة، في 

2015. 
 

 ل التجارةد( أنشطة تموي
 

المؤسسة الدولية وتشجيعها التي تقوم بها  والتنمية ألنشطة تمويل التجارة تعرب عن تقديرها -50
لتمويل العمليات التجارية في  وشركاء التنمية وجمع األموال من السوق العالمي التجارةاإلسالمية لتمويل 

للتجارة البينية فيما بين البلدان % المستهدفة 25تحقيق نسبة الـ الدول األعضاء، والمساهمة في 
 . األعضاء
 

بجهود المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأقل الدول تشيد  -51
بجهودها في تنويع محفظتها وتقديم المزيد من التمويل لقطاع الزراعة، ما  تحيط علًمااألعضاء نمًوا، و

ين اإلنتاجية، وتوفير فرص العمل، وزيادة عائدات التصدير، والتخفيف يترك أثًرا مباشًرا وبارًزا على تحس
 من حدة الفقر.

 
البلدان األعضاء الستيفاء متطلبات عضويتها في مؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي  تدعو -52

المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان للتنمية )المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، و 
 المهام المنوطة به بنجاح.حتى يتسنى لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تنفيذ  الصادرات(

 
بمبادرات تشجيع التجارة وتنمية القدرات التي تنفذها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل  تحيط علًما -53

رة للدول العربية، التجارة في إطار برامجها الرائدة المختلفة، بما في ذلك مبادرة المعونة لصالح التجا
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 اإلفريقية، وبرنامج المعرفة التجارية.-وجسور التجارة للبلدان العربية
 

بجهود المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في تنظيم منتدى تنمية التجارة  تحيط علًما أيًضا -54
لدى المؤسسة  لرفع مستوى الوعي في القطاع الخاص في الدول األعضاء حول تسهيالت التمويل التجاري

مؤسسات القطاع الخاص في الدول األعضاء على المشاركة  وتشجعالدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 
 بفاعلية في هذا المنتدى.

 
باالفتتاح الرسمي للبرنامج الخاص للتعاون مع دول آسيا الوسطى، ومكون التمويل التجاري  ترحب -55

التابع له، وذلك خالل االجتماع السنوي الحادي واألربعين لمجلس محافظي مجموعة البنك اإلسالمي 
سسة الدولية بجهود التحضير التي تقوم بها مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والمؤ  تحيط علًماللتنمية، و

 اإلسالمية لتمويل التجارة لتنفيذه بفعالية.
 

بالجهود التي تبذلها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتنفيذ برامج تجارية  تحيط علما -56
متكاملة لتطوير السلع بمزج تسهيالتها المرتبطة بالتمويل التجاري مع ما تقدمه من تدخالت للمساعدة 

من المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة إنشاء برامج مماثلة  وتطلببالتجارة، الفنية ذات الصلة 
 لسلع استراتيجية أخرى.

 
بجهود المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتنويع األدوات المالية اإلسالمية، ودعم  تشيد -57

إلسالمي على مستوى المحافل برامج التدريب على التمويل اإلسالمي، وتشجيع إيجاد حلول للتمويل ا
بإعالن تنظيم فعالية حول تمويل التجارة اإلسالمي، على هامش "المنتدى العام لمنظمة  وترحبالدولية، 

 التجارة العالمية" المقبل. 
 

 المواصفات والمقاييس للدول اإلسالميةمعهد ه( األنشطة التجارية ل
 

باألنشطة التي يقوم بها معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في مجال توحيد  ترحب -58
 المواصفات، والمقاييس، واالعتماد، وأثرها على تيسير التجارة ومشروعات بناء القدرات لدى الدول األعضاء.

 
الدول األعضاء لالنضمام إلى عضوية معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية،  تدعو -59

 والمشاركة الفاعلة في لجانه الفنية، ولجنتي المقاييس واالعتماد.
 

عن تقديرها لتنظيم  وتعربمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية بالنشاط المتزايد ل ترحب -60
 اختصاصه. ل اإلسالمية أنشطة لبناء القدرات في مجالمعهد المواصفات والمقاييس للدو 

 
بتنظيم مؤتمر الحالل بمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في  تحيط علًما مع التقدير -61
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في ماليزيا، الذي تنظمه األمانة العامة لمعهد المواصفات  2015ديسمبر/ كانون األول  14-15
 لمعايير في ماليزيا.والمقاييس للدول اإلسالمية ووزارة ا

 
 

الدول األعضاء للمشاركة في القمة العالمية للحالل التي ستنعقد على هامش اجتماع  تدعو -62
ديسمبر/كانون  17-15الجمعية العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في إسطنبول، في 

 .2016األول 
 

بأنشطة بناء القدرات التالية التي نظمها معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية،  تحيط علًما -63
 وهي:
في تركيا بالتنسيق  2016فبراير/ شباط لعام  26-22البرامج التدريبية حول المقاييس العلمية في  -

عهد مع رئيس لجنة معايير معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، واألمانة العامة لم
 المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، ومركز أنقرة.

أبريل/  21-19التدريب على نظم المعلومات بمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في  -
 في تركيا. 2016نيسان 

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

 
بالتقرير الذي قدمته الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة إلى لجنة المتابعة  إذ تحيط علما -64

المنبثقة عن الكومسيك، في اجتماعها الثاني والثالثين، والشرح الذي قدمته الغرفة اإلسالمية للتجارة 
الحادية والثالثين والصناعة والزراعة في أثناء الدورة للقرار ذي الصلة الصادر عن الكومسيك في دورتها 

الغرفة اإلسالمية للتجارة  تشجعوالتوصية الصادرة عن لجنة المتابعة في اجتماعها الثاني والثالثين، 
والصناعة والزراعة على بذل المساعي لمواصلة خدمة االحتياجات الناشئة في القطاع الخاص في الدول 

ة في اجتماعها الثالث والثالثين والكومسيك في األعضاء، وعلى تقديم تقرير بسير العمل إلى لجنة المتابع
 دورتها الثالثة والثالثية. 

 
الغرف التجارية بالدول األعضاء على المشاركة بفعالية في أنشطة الغرفة اإلسالمية  كذلك تشجع -65

  للتجارة والصناعة والزراعة.  
 

والمنتدى التاسع لسيدات األعمال في الدول  بانعقاد االجتماع السابع عشر للقطاع الخاص ترحب -66
 25بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وكذا بالمعرض التجاري اإلسالمي الخامس عشر في  اإلسالمية

 .2016و/أيار ماي
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الجمهورية التركية للتنظيم الناجح لورشة العمل الثانية حول "تعزيز التعاون بين هيئات  ُتثني على -67
 الثاني/ تشرين نوفمبر 17-16في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في السجل التجاري 

 في أنقرة. 2016
 

باألنشطة التالية المقرر أن تنظمها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة،  تحيط علًما -68
 القطاع الخاص في الدول األعضاء للمشاركة الفعالة في هذه األنشطة؛ وتدعو

 
عشر للقطاع الخاص للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الذي سيعقد  السابعاالجتماع  -

 .2017في عام 
 .2017المنتدى العاشر لسيدات األعمال في الدول اإلسالمية الذي سيعقد في السودان / مصر في عام  -
األعضاء في منظمة التعاون ورشة عمل حول تطوير البنية األساسية الرئيسية للتنمية الريفية بالدول  -

ديسمبر/ كانون األول  1 -نوفمبر/ تشرين الثاني 29اإلسالمي التي ستعقد في الهور، باكستان في 
2016 

برنامج تدريبي في مجال تطوير ريادة األعمال من خالل تكنولوجيا المعلومات للبلدان األعضاء في  -
 .2017منظمة التعاون اإلسالمي الذي سيعقد في عام 

 .2017تدى/ معرض التبادل التجاري )بحسب القطاعات( الذي سيعقد في عام من -
 

تحيط علًما باستراتيجية الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة لزيادة تجارة الخدمات في  -69
 البلدان األعضاء، بالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة.

 
بالقرار ذي الصلة الصادر عن الدورة الثالثة واألربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة  كرُتذ إذ -70

التعاون اإلسالمي، والتوصية ذات الصلة الصادرة عن االجتماع الثاني والثالثين للجنة المتابعة المنبثقة 
واتحاد  ،الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة باإلحاطة التي قدمتها تأخذ علماعن الكومسيك، 

، تابع للغرفة اإلسالمية حول إنشاء مركز تحكيم لمنظمة التعاون اإلسالمي ،الغرف وتبادل السلع في تركيا
حول هذا الموضوع إلى  سير عمل منهما تقديم تقرير وتطلبفي اسطنبول،  للتجارة والصناعة والزراعة

 .عن الكومسيك ةالثالثين للجنة المتابعة المنبثقاالجتماع الثالث و 
 

 من جدول األعمال( 7تحسين النقل واالتصاالت )البند 

بانعقاد االجتماع السابع لفريق عمل الكومسيك المعني بالنقل  إذ تحيط علما مع التقدير -71
صيانة الطرق تعزيز "في أنقرة، بالجمهورية التركية، تحت عنوان  2016مارس/آذار  24واالتصاالت في 

 بتوصيات االجتماع الخاصة بالسياسات وهي: ترحب "في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
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 وضع استراتيجية وطنية لصيانة الطرق تستند إلى األدلة والبيانات. -
ضمان تخصيص تمويل كاٍف ومستدام لصيانة الطرق وزيادة االستخدام الفعال ألموال الطرق  -

 خالل إطار قانوني مناسب وهيكل مؤسسي.المتاحة من 
 االستفادة من عقود األداء في صيانة الطرق. -
 إنشاء نظام إلدارة قاعدة بيانات الطرق. -

 
)ترد وثيقة التوصيات الخاصة بالسياسات، بما فيها السبب األساسي وراء إصدار كل توصية، في المرفق  

 (8رقم 
 

بانعقاد االجتماع الثامن لفريق عمل الكومسيك المعني بالنقل  إذ تحيط علما مع التقدير -72
تعزيز السالمة على "في أنقرة، تركيا، تحت عنوان  2016أكتوبر/تشرين األول  27واالتصاالت في 

الخاصة  التالية بتوصيات االجتماع ترحب" الطرق في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 بالسياسات:

 بشأن السالمة على الطرق في الدول األعضاء.رفع الوعي  -
االلتزام باتفاقيات األمم المتحدة الرئيسية حول السالمة على الطرق وتطبيق نهج أنظمة السالمة على  -

 النظام الوطني إلدارة السالمة على الطرق.
 إنشاء نظام لبيانات السالمة على الطرق والحوادث يتسم بالموثوقية واالستدامة. -
اتيجية وطنية للسالمة على الطرق وتكليف وكالة/ مؤسسة وطنية رائدة لتضطلع بمسئولية وضع استر  -

 إدارة السالمة على الطرق.
 

)ترد وثيقة التوصيات الخاصة بالسياسات، بما فيها السبب األساسي وراء إصدار كل توصية، في المرفق  
 (8رقم 

 
المعني بالنقل واالتصاالت التي سجلت عضويتها في فريق عمل الكومسيك الدول األعضاء تدعو  -73

االجتماع التاسع لفريق عمل الكومسيك المعني بالنقل واالتصاالت المقرر عقده في أن تشارك بفعالية في 
تحت عنوان "زيادة مستوى نفاذ اإلنترنت عريض النطاق في الدول األعضاء في  2017مارس/آذار  16

أكتوبر/تشرين األول  19االجتماع العاشر للفريق المقرر عقده في ، وكذلك التعاون اإلسالمي"منظمة 
الدول األعضاء في منظمة التعاون  بين"تحسين سالمة ممرات النقل عبر الوطنية تحت عنوان  2017

 من الدول األعضاء التي لم تسجل في فريق عمل الكومسيك المعني بالنقلتطلب اإلسالمي"، كما 
 واالتصاالت بعد أن تقوم بذلك.

 
قياس مؤشر األداء لحركة المسافرين ووضع جهود تركيا للتنفيذ الناجح لمشروع " على تثني -74
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في إطار الدعوة الثانية لتسليم  بمشاركة ست دول أعضاء معايير له بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي"
 المشروعات تحت مظلة آلية تمويل مشروعات الكومسيك.

 
لجهود األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي في توعية الدول األعضاء  تعرب عن تقديرها -75

بورسودان التابع -المعنية بضرورة إدراج القطاعات الوطنية المختصة بطول خط السكك الحديدية داكار
ى تسليم الدول األعضاء المعنية إل تدعولمنظمة التعاون اإلسالمي في خططها التنموية الوطنية، و

 ة وبنوك التنمية الدولية األخرىمجموعة البنك اإلسالمي للتنمي دراسات الجدوى المحكمة الخاصة بها إلى
 لتوفير الدعم الفني والتمويل الكافي لهذا المشروع.

 
بجهود فريق عمل الكومسيك المعني بالنقل واالتصاالت لتعزيز النقل متعدد الوسائط في  إذ تشيد -76

فريق عمل الكومسيك  تدعومنطقة منظمة التعاون اإلسالمي، بما في ذلك وسيلة الربط بالسكك الحديد، 
الرئيسية المعني بالنقل واالتصاالت إلعادة دراسة وسيلة الربط بالسكك الحديد، بما في ذلك المشكالت 

  التي تواجهها، في اجتماعاتها المستقبلية.
 

 من جدول األعمال( 8تنمية قطاع سياحة مستدام وتنافسي )البند رقم 
 

فبراير/  4بانعقاد االجتماع السابع لفريق العمل المعني بالسياحة بتاريخ  إذ تحيط علما مع التقدير -77
في أنقرة تحت عنوان: "السياحة المالئمة للمسلمين: فهم جوانب العرض والطلب في الدول  2016شباط 

 بتوصياته التالية بشأن السياسات؛ ترحب ،األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"
 أساسية لتحسين الخدمات األساسية المتعلقة بالسياحة المالئمة للمسلمين.وضع مبادئ توجيهية  -
زيادة الوعي بسوق السياحة المالئمة للمسلمين بين المعنيين بصناعة السياحة من خالل توحيد  -

المصطلحات المستخدمة في مجال السياحة المالئمة للمسلمين، وتقديم برامج تدريبية للوعي بالسوق 
 ، واستخدام وسائل التواصل االجتماعي من أجل الترويج والتسويق لها.ولخدمة العمالء

نشاء مرافق لسوق السياحة المالئمة للمسلمين من خالل الكشف عن  - تقديم خدمات الرعاية الصحية وا 
نقاط القوة المختلفة لمنطقة منظمة التعاون اإلسالمي، وبناء مراكز تخصص، ووضع برامج بديلة/ 

 والمحافظة على الصحة.تقليدية للعالجات 
إطالق تحالف بين وكالء السياحة/ منظمي الرحالت المالئمة للمسلمين الذين يستهدفون سوق  -

 السياحة المالئمة للمسلمين.
 

)ترد وثيقة التوصيات الخاصة بالسياسات، بما فيها السبب األساسي وراء إصدار كل توصية، في المرفق 
 (8رقم 
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 1بانعقاد االجتماع الثامن لفريق العمل المعني بالسياحة بتاريخ  إذ تحيط علما مع التقدير -78
"السياحة المالئمة للمسلمين: تطوير وتسويق منتجات في أنقرة تحت عنوان  2016سبتمبر/ أيلول 

بتوصياته  ترحب ،السياحة المالئمة للمسلمين وخدماتها في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي"
 ياسات؛التالية بشأن الس

وضع استراتيجية وطنية للسياحة المالئمة للمسلمين ترتبط باألهداف العامة للسياحة في الدولة من  -
خالل التركيز على بناء وعي أصحاب المصالح وتأسيس كيان/ لجنة مختصة بالسياحة المالئمة 

ن وتطوير للمسلمين، ووضع استراتيجية وطنية لتنمية منتجات/ خدمات السياحة المالئمة للمسلمي
 التسويق.

إجراء عملية تسويق للمقاصد السياحية بقيادة الحكومة تركز على السياحة المالئمة للمسلمين من  -
خالل الترويج السياحة المالئمة للمسلمين واختيار األماكن المناسبة لها في السوق بما يحقق النفع 

تقبال السياحة المالئمة للمسلمين لمقدمي الخدمة المحليين، وقياس قدرة المقاصد السياحية على اس
 عن طريق تمويل/ تنظيم حمالت قصيرة األمد.

 دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل وضع برامج للتدريب واإلرشاد. -
إيجاد تعاون ثنائي في مجال السياحة داخل منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تبادل المعرفة الفنية  -

 للمقاصد السياحية للسياحة المالئمة للمسلمين.وجهود الترويج المشتركة 
 

)ترد وثيقة التوصيات الخاصة بالسياسات، بما فيها السبب األساسي وراء إصدار كل توصية، في المرفق 
 (8رقم 

 
الدول األعضاء التي سجلت في فريق عمل الكومسيك المعني بالسياحة للمشاركة النشطة  تدعو -79

في أنقرة  2017فبراير/ شباط  16ل المعني بالسياحة المقرر عقده في في االجتماع التاسع لفريق العم
تحت عنوان "السياحة المالئمة للمسلمين: اللوائح التنظيمية لمنشآت اإلقامة السياحية في الدول األعضاء 

تحت  2017سبتمبر/ أيلول  21في منظمة التعاون اإلسالمي"، واجتماعه العاشر المقرر عقده بتاريخ 
إدارة المخاطر واألزمات والتعافي من األزمات في قطاع السياحة في الدول األعضاء في منظمة عنوان "

الدول األعضاء التي لم تسجل بعد أن تبادر بالتسجيل في فريق عمل وتدعو أيًضا التعاون اإلسالمي"، 
 الكومسيك المعني بالسياحة. 

 
من خالل السياحة البيئية" في شراكة مع  بجامبيا لنجاح تنفيذ مشروع "تعزيز مرونة المجتمعتشيد  -80

 السنغال وغينيا بيساو ضمن الدعوة الثانية إلى تقديم المشاريع في إطار تمويل مشروعات الكومسيك. 
 

ديسمبر/ كانون األول  23-21بعقد الدورة التاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة في ترحب  -81
ختيار المؤتمر للمدينة المنورة "مدينة السياحة" في منظمة باوتشيد في نيامي بجمهورية النيجر،  2015
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 . 2018، ولمدينة تبريز "مدينة السياحة" في منظمة التعاون اإلسالمي لعام 2017التعاون اإلسالمي لعام 
 

لمؤتمر بالعرض المقدَّم من جمهورية بنجالديش الشعبية الستضافة الدورة العاشرة ل ترحب أيضا -82
بالدول األعضاء أن تشارك بفاعلية  وتهيب، 2017، في نوفمبر/تشرين الثاني السياحةاإلسالمي لوزراء 

 في هذه الدورة.
 
 

السياحة للقطاع الخاص لمنظمة التعاون بتقرير االجتماع الرابع لمنتدى تحيط علًما  -83
 في اسطنبول تحت عنوان "ترويج منتجات 2016يناير/ كانون الثاني  15-14اإلسالمي/الكومسيك في 

 .السياحة المالئمة للمسلمين وخدماتها في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"
 

السياحة للقطاع الخاص االجتماع الخامس لمنتدى  ستضافةالجمهورية التركية البعرض ترحب  -84
من الدول األعضاء وتطلب ، 2017لمنظمة التعاون اإلسالمي/ الكومسيك في الربع األول من عام 

 ممثلي القطاع الخاص لديها في قطاع السياحة على المشاركة في هذا الحدث."تشجيع 
 

بعرض جمهورية إيران اإلسالمية الستضافة معرض طهران الدولي العاشر للسياحة في  ترحب -85
 من الدول األعضاء المشاركة الفاعلة في هذا الفاعلية.  تطلب، و2017فبراير/شباط  6-9
 

شة العمل حول "مستقبل تنمية السياحة في كونيا"، وذلك بالتعاون مع بتنظيم مركز أنقرة لور  ترحب -86
 ، في كونيا بالجمهورية التركية.2016نوفمبر/تشرين الثاني  16-15المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، في 

 
 من جدول األعمال(  9استدامة األمن الغذائي )البند رقم زيادة إنتاجية قطاع الزراعة و 

 
 3بانعقاد االجتماع السابع لفريق العمل المعني بالزراعة في  مع التقديرإذ تحيط علما  -87

تقليل خسائر الغذاء في المزارع في الدول األعضاء في منظمة  في أنقرة تحت عنوان " 2016مارس/آزار 
 بتوصياته التالية بشأن السياسات؛ ترحبالتعاون اإلسالمي"، 

تويات واألسباب الرئيسية لخسائر الغذاء في المزارع عرفة والمعلومات بشأن المستحديد فجوات الم -
للمحاصيل الرئيسية والمنتجات الغذائية، بغية تقديم حلول لكل دولة من الدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي.
 تحسين/ تطوير أنشطة اإلرشاد والتدريب واالنتشار الزراعي لتقليل خسائر الغذاء في المزارع. -
ريع خاصة تتصدى لخسائر الغذاء في المزارع في سالسل القيمة الزراعية بالتعاون وضع برامج/ مشا -

 ؤسسات المعنية التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي.مع الم
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)ترد وثيقة التوصيات الخاصة بالسياسات، بما فيها السبب األساسي وراء إصدار كل توصية، في المرفق 
 (8رقم 
 

 13بانعقاد االجتماع الثامن لفريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة في  إذ تحيط علما مع التقدير -88
تقليل خسائر ما بعد الحصاد في الدول األعضاء في منظمة  تحت عنوان " 2016أكتوبر/ تشرين األول 

 بتوصياته التالية بشأن السياسات؛ ترحب "،التعاون اإلسالمي
 
بعد الحصاد بغية تحديد بيانات خسائر ما بعد ى بتقليل خسائر ما تشكيل لجان تنسيق وطنية تعن -

الحصاد وممارساتها، وتحديد أولويات تلك البيانات والممارسات وتبادلها على نطاق مجموعة من 
 السلع االستراتيجية، ورفع الوعي بخسائر ما بعد الحصاد.

الستثمار في حشد مقدمي التمويل الزراعي لتخصيص مزيد من الموارد المالية بغية تلبية حاجات ا -
 البنية األساسية الزراعية في خسائر ما بعد الحصاد. 

 تحسين أنشطة اإلرشاد الزراعي والتدريب والتوعية وتطويرها من أجل تقليل خسائر ما بعد الحصاد. -
 

)ترد وثيقة التوصيات الخاصة بالسياسات، بما فيها السبب األساسي وراء إصدار كل توصية، في المرفق 
 (8رقم 

 
الدول األعضاء التي سجلت في فريق عمل الكومسيك المعني بالزراعة إلى المشاركة  تدعو -89

في  2017فبراير/ شباط  23بنشاط في االجتماع التاسع لفريق العمل المعني بالزراعة المقرر عقده في 
"، واجتماعه العاشر تقليل هدر الغذاء في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميأنقرة تحت عنوان "
تحت عنوان "تحسين أداء السوق الزراعي: إنشاء المؤسسات  2017سبتمبر/ أيلول  28المقرر عقده في 

الدول األعضاء التي لم تسجل بعد أن تبادر بالتسجيل في فريق عمل وتدعو أيًضا السوقية وتطويرها"، 
 الكومسيك المعني بالزراعة.

 
ندونيسيا وستشيد  -90 ورينام وتركيا للنجاح في تنفيذ المشاريع التالية على الترتيب بجهود تشاد وا 

 ضمن الدعوة الثانية للمشاريع في إطار آلية مشاريع الكومسيك:
 "مشروع دعم مراكز التدريب الزراعي في تشاد": تشاد في شراكة مع تركيا وبوركينا فاسو، -
الدول األعضاء في منظمة "مشروع تحسين دخل أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم في  -

التعاون اإلسالمي من خالل نظام زراعي متكامل": نفذته إندونيسيا في شراكة مع غامبيا ومصر 
 والسودان.

"مشروع الممارسات الزراعية الجيدة للمحاصيل الدفيئة من الخضروات؛ مبادئ لمناطق الطقس  -
 االستوائي": نفذته سورينام في شراكة مع جويانا وتركيا.
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روع إنشاء قاعدة بيانات، وربط شبكي، وصفحات إلكترونية للجمعيات التعاونية الزراعية ألصحاب "مش -
الحيازات الصغرى/األسر من المزارعين بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي": نفذته 

 دولة من الدول األعضاء. 19تركيا في شراكة مع 
 

التركية ومركز أنقرة في تنظيم دورات تدريبية في  بجهود الجمهوريةتحيط علًما مع التقدير  -91
برنامج بناء مختلف الجوانب الزراعية الفنية واألمن الغذائي في الدول األعضاء ضمن إطار برنامج 

 . القدرات في مجال الزراعة التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي
 

منظمة التعاون اإلسالمي بشأن بتنظيم الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لتحيط علًما مع التقدير  -92
األمن الغذائي والتنمية الزراعية، والجمعية العامة االفتتاحية للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي التي عقدت 

 في أستانا بجمهورية كازاخستان. 2016أبريل/ نيسان  28-26في 
 

 من جدول األعمال( 10الفقر )البند  من حدة التخفيف
 

بانعقاد االجتماع السابع لفريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من  التقديرإذ تحيط علما مع   -93
نفاذ المجموعات المستضعفة لبرامج "، في أنقرة، وموضوعه 2016فبراير/شباط  11حدة الفقر في 

بما خرجت به من توصيات  ترحب الحماية االجتماعية في البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي"،
 اسات:خاصة بالسي

تعزيز رسمية األعمال في سوق العمل من خالل خلق بيئة تنظيمية لتيسير تحويل األعمال ذات  -
الطابع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة إنتاجية المعينين بشكل غير رسمي والعاطلين 

 األعمال.لفترات طويلة من خالل برامج التدريب وتنمية المهارات، وخدمات االئتمان وتنمية 
 تعزيز تغطية الرعاية الصحية المجانية والعالمية للمجموعات المستضعفة. -
وضع برامج محددة لشبكة األمان االجتماعي لتحسين إمكانية حصول األطفال المستضعفين على  -

 خدمات صحية وتعليمية بغية منع انتقال ظاهرة الفقر بين األجيال.
اعي بغية توفير حد أدنى من الدخل المنتظم لألشخاص تصميم برامج محددة لشبكة األمان االجتم -

، وكبار السن الذين ال معاش واألسر التي تعيلها المرأة غير القادرين على العمل )مثل ذوي اإلعاقة،
 لهم(، وكذا وضع برامج لشبكة األمان االجتماعي )بما في ذلك برامج التنشيط( للقادرين على العمل.

 
)ترد وثيقة التوصيات الخاصة بالسياسات، بما فيها السبب األساسي وراء إصدار كل توصية، في المرفق 

 (.8رقم 
 

بانعقاد االجتماع الثامن لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر  إذ تحيط علما مع التقدير  -94
البلدان األعضاء في منظمة الهجرة القسرية في بأنقرة، وموضوعه " 2016نوفمبر/تشرين الثاني  3في 
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بما خرجت به من  ترحب السياسات الذي تتبناه البلدان المضيفة"،التعاون اإلسالمي: اإلطار الخاص ب
 توصيات خاصة بالسياسات:

وضع إطار جيد للسياسات على المستوى الوطني يتماشى مع التشريعات واآلليات في البلدان  -
والبشرية بغية إدارة مجموعة متنوعة من تدفقات الهجرة القسرية، المضيفة، وتعزيز قدراتها المؤسسية 

 وكذا تلبية احتياجات المهاجرين.
تسهيل الحصول على مسكن آمن وبتكلفة ميسورة بغية الحد من ظاهرة عدم كفاية المساكن وخفض  -

شاركة العبء االقتصادي على كل من المهاجرين والمجتمعات المضيفة، وكذا السماح للمهاجرين بالم
 الفاعلة في الحياة اليومية بالبلد المضيفة. 

زيادة فرص دخول المهجَّرون قسرا سوق العمل من خالل توفير تصاريح العمل، ووضع برامج ترمي  -
 إلى النهوض بما لديهم من مهارات من أجل تعزيز االكتفاء الذاتي.

الل القضاء على الحواجز حصول المهجَّرون قسرا على الخدمات الصحية والتعليمية من خ تيسير -
 العملية بما في ذلك التباينات اللغوية، وتكاليف الخدمات. 

جمع بيانات موثوق فيها عن السكان من الهجَّرين قسرا لزيادة فعالية وضع السياسات ورصدها، وكذا  -
 عمليات التقويم.

من حدة الفقر بين حشد دعم وموارد المؤسسات الدولية ومنظمة التعاون اإلسالمي من أجل التخفيف  -
 المهجَّرون قسرا.

 
 بالدول األعضاء المسجلة في فريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر تهيب -95

 6المشاركة بفعالية في االجتماع التاسع لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر، المقرر عقده في 
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:  سوء التغذية في، أنقرة، وموضوعه "2017إبريل/نيسان 

، 2017أكتوبر/تشرين األول  5الوقوع في شراك الفقر"، وكذلك في االجتماع العاشر المقرر عقده في 
وموضوعه "تعليم المحرومين من األطفال في منظمة التعاون اإلسالمي: مفتاح الهروب من الفقر"، 

تسجل عضويتها بعد في فريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف بالدول األعضاء التي لم  أيضاً  تهيبو
 من حدة الفقر أن تبادر بذلك. 

 
يران، وسورينام، ومركز أنقرة في التنفيذ الناجح لما يلي تشيد   -96 بالجهود المبذولة من الكاميرون، وا 

 ت الكومسيك:آلية تمويل مشروعا من مشروعات على التوالي بموجب الدعوة الثانية للمشروعات في إطار
بناء القدرات اإلنتاجية لصغار المنتجين الزراعيين للبن والكاكاو في بعض دول وسط وغرب "مشروع  -

أفريقيا، من خالل تحسين الممارسات الخاصة بالصحة النباتية" الذي تقوم به الكاميرون بالشراكة مع 
 نيجيريا وبنين.

ندونيسيا. الذي تقوم بهدور التأهيل المجتمعي في الحد من الفقر"  "مشروع -  إيران بالشراكة مع ماليزيا، وا 
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تصميم وتنفيذ نظام المعلومات اإلدارية لشبكات األمان االجتماعي داخل الوزارة" الذي تقوم به "  -
 وجويانا.سورينام بالشراكة مع تركيا 

الفقر"  تحسين القدرات اإلحصائية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في إحصائيات"  -
 دولة من الدول األعضاء. 25الذي يقوم به مركز أنقرة بالشراكة مع 

 
 
 
  صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية والبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا ( أ
 

من الدول األعضاء التي تعهدت بالمساهمة في صندوق التضامن طلبها  من جديد تؤكد -97
الدول األعضاء التي لم تتعهد بعد بالمساهمة فيه أن تقوم من و ، بالتزاماتها أن تفياإلسالمي للتنمية 

 تطلب. كما بذلك، من أجل تمكين الصندوق من القيام بمزيد من المشروعات التنموية في الدول األعضاء
 إضافية.من الدول األعضاء أن تفكر في التطوع بالتزامات 

 
اإلسالمي للتنمية بمنح صندوق بالدول األعضاء أن تنفذ قرار مجلس المحافظين للبنك تهيب  -98

 التضامن اإلسالمي للتنمية أرض وقف الستثمار وتعزيز موارد دخله للتخفيف من حدة الفقر.
 

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية مضاعفة جهوده المبذولة لحشد الموارد من تطلب أيضًا   -99
 األعضاء.وتوفير الدعم من موارد متنوعة بما في ذلك القطاع الخاص في الدول 

 
بالجهود التي يبذلها البنك اإلسالمي للتنمية لحشد الموارد من المؤسسات التمويلية ترحب  -100

 .المختلفة، وذلك لتنفيذ البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا
 

 ب( برنامج القطن الخاص بمنظمة التعاون اإلسالمي
 

ثالثين والحادية والثالثين القرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسيك في دورتيها ال إذ تستذكر -101
بتخصيص البن اإلسالمي للتنمية لما يلزم  ترحببشأن برنامج القطن الخاص بمنظمة التعاون اإلسالمي، 

 .2017من تمويل لمشروع مركز أنقرة لبناء القدرات لعام 
 

شكرها  تعرب عنباإلتمام الناجح للبرنامج مع إطالق مشروع مركز أنقرة لبناء القدرات، و ترحب -102
 وتقديرها لكل أصحاب المصلحة الذين أسهموا في البرنامج. 
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بالجهود التي يبذلها مركز أنقرة لتنظيم الدورات التدريبية في الدول األعضاء في  تحيط علًما -103
المجاالت المختلفة المتعلقة بالقطن، وذلك في إطار برنامج تدريب القطن التابع لمنظمة التعاون 

كز التميز المعنية بإنتاج القطن على توطيد أواصر التعاون مع مركز أنقرة بهدف مرا وتحثاإلسالمي، 
 تنفيذ هذه الدورات التدريبية.

 
 
 

 ج( البرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 

للجهود المتواصلة التي يبذلها مركز أنقرة إلطالق وتنفيذ برامج متنوعة لبناء  تعرب عن تقديرها -104
القدرات، ودورات تدريبية في المجاالت والمناحي المختلفة التي تهم الدول األعضاء، من أجل تعزيز 

ية لصالح بمركز أنقرة حشد المزيد من الموارد المال تهيبقدرات الموارد البشرية وجودتها في هذه البلدان، و
 هذا البرنامج.

 
من مركز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنمية مواصلة إطالق وتنفيذ مشروعات ومبادرات جديدة  تطلب -105

تحت مظلة البرامج الفرعية للبرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء بمنظمة التعاون 
بالدول األعضاء المشاركة في البرامج المختلفة التي يقدمها مركز أنقرة تحت مظلة  وتهيباإلسالمي، 

البرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، وكذا دعم تلك 
 أخرى.البرامج، بتنشيط دور نقاط االتصال الوطنية الخاصة بها في هذا البرنامج الهام، من بين أمور 

 
 د( تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 
المتابعة المنبثقة عن الكومسيك ذات الصلة، بتوصيات الدورة الثانية والثالثين للجنة  إذ تذكر -106
بالدراسة بعنوان "إسهامات المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي نحو تحقيق أهداف التنمية  ترحب

 نك اإلسالمي للتنمية ومكتب تنسيق الكومسيك بالتعاون مع مركز أنقرةالمستدامة" التي أجراها كل من الب
والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ومعهد المواصفات 

بالدول األعضاء والمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي تهيب ، كما والمقاييس للدول اإلسالمية
 نتائج هذه الدراسة. استخدام

 
من مكتب تنسيق الكومسيك جمع األنشطة التي تم إجراؤها بشأن تنفيذ أهداف التنمية  تطلب -107

 المستدامة في الدول األعضاء، وتقديم تقرير أمام الدورة المقبلة للكومسيك.
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بالقرار ذي الصلة للدورة الحادية والثالثين للكومسيك حول تحديد مجاالت أهداف التنمية إذ تذكر  -108

الدول األعضاء االنتهاء من "الدراسة  تدعوالمستدامة التي تتصدر قائمة أولويات الدول األعضاء، 
ية االستقصائية حول أولويات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في تنفيذ أهداف التنم

من مركز أنقرة تقديم تقرير عن نتائج  تطلبالمستدامة " التي أجراها مركز أنقرة وقام بتوزيعها، كما 
الدراسة االستقصائية التي توصلوا إليها إلى اجتماع لجنة المتابعة الثالثة والثالثين، وكذا إلى الدورة الثالثة 

 والثالثين للكومسيك.
 
 

باعتباره نقطة اتصال، بالتنسيق مع األمانة العامة لمنظمة التعاون إلى مركز أنقرة أن يعمل تعهد  -109
اإلسالمي، وعلى مستوى منظمة التعاون اإلسالمي، لمتابعة إطار مؤشر أهداف التنمية المستدامة، الذي 

المجتمع اإلحصائي الدولي، ورفع تقارير منتظمة حول التقدم المسجل فيما يتعلق  حاليا يقوم على وضعه
 لمسات النهائية على إطار مؤشر أهداف التنمية المستدامة إلى الكومسيك في دوراتها السنوية. بوضع ال

 
 من جدول األعمال( 11توطيد أواصر التعاون المالي )البند 

 
بعقد االجتماع السادس لفريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي،  إذ تحيط علما مع التقدير -110
، في أنقرة، وكان موضوعه "وضع استراتيجيات للتمويل اإلسالمي في 2016مارس/آذار  17-18في 

بما خرج به الفريق من توصيات خاصة  ترحبالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 
، بوصفها خطوطا إرشادية مرجعية للدول األعضاء المهتمة، لتطوير استراتيجيات التمويل بالسياسات
 اإلسالمي.

 
بعقد االجتماع السابع لفريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي،  التقدير إذ تحيط علما مع -111
، في أنقرة، وكان موضوعه "البنيان المالي اإلسالمي الوطني 2016أكتوبر/تشرين األول  20في 

 توصياتالب ترحبوالعالمي: مشكالت وحلول ممكنة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 
مبادئ توجيهية مرجعية للدول األعضاء المعنية لتطوير البنيان  ، بوصفهاصة بالسياساتخاال التالية

 :المالي اإلسالمي
/دعم إطار قانوني للتمويل اإلسالمي، بمراجعة القوانين المالية اإلسالمية، واألنظمة الضريبية، تطوير -

طار عمل البت في النزاعات، وقانون اإلفالس.  وا 
ما يلزم من إطار مؤسسي تنظيمي ورقابي لصناعات الخدمات المالية اإلسالمية، باعتماد  تطوير -

 المعايير التي تضعها مؤسسات الهياكل المالية اإلسالمية، وتحسين اإلطار الوطني.
إنشاء إطار سليم للحوكمة، بدمج متطلبات الحوكمة المتوافقة وأحكام الشريعة اإلسالمية، على مستوى  -
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 المالية، في القوانين والقواعد التنظيمية المالية اإلسالمية. المؤسسات
تطوير ثقافة حماية المستهلك والتثقيف المالي، بضمان اإلفصاح الكامل في عقود التمويل اإلسالمي،  -

يجاد برامج للتثقيف المالي، من أجل تعزيز الوعي بالمعامالت المالية اإلسالمية ورفع مستوى فهمها.  وا 
أساسية للسيولة للقطاع المالي اإلسالمي، بإصدار أدوات للسيولة متوافقة مع أحكام  بنية تطوير -

نشاء سوق مال إسالمي فاعل، وضمان وجود المقرضين األخيرين لتقديم تسهيالت متوافقة  الشريعة، وا 
 مع أحكام الشريعة.

 
ر كل توصية، في المرفق )ترد وثيقة التوصيات الخاصة بالسياسات، بما فيها السبب األساسي وراء إصدا

 (.8رقم 
 

بالدول األعضاء التي سجلت اسمها في فريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي أن تهيب  -112
 30تشارك بفاعلية في االجتماع الثامن لفريق العمل المعني بالتعاون المالي، الذي سينعقد في 

، وسيكون موضوعه "تحسين إدارة الدين العام في الدول األعضاء في منظمة التعاون 2017مارس/آذار 
، وسيكون موضوعه 2017أكتوبر/تشرين األول  26اإلسالمي"، وكذا االجتماع التاسع الذي سينعقد في 

 بالدول األعضاء التي لم تسجل اسمها بعد، أن تقوم تهيب أيضا"تنويع األدوات المالية اإلسالمية"، و
 بتسجيل اسمها في فريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي.

  
بالجهود التي بذلتها جامبيا، بالشراكة مع نيجيريا وسيراليون، للتنفيذ الناجح للمشروع المعنون  تشيد -113

"، الذي ُنفِّذ في إطار تمويل مشروعات الكومسيك، بعد بشأن األدوات المالية اإلسالميةقدرات ال بناء"
 الدعوة الثانية للمشروعات. إطالق

 
بالجهود التي بذلتها ماليزيا، بالشراكة مع أذربيجان وتركيا واإلمارات العربية المتحدة،  تشيد كذلك -114

للتنفيذ الناجح للمشروع المعنون "برامج بناء القدرات الخاصة بأسواق رأس المال اإلسالمية"، في إطار 
 ة الثانية للمشروعات.تمويل مشروعات الكومسيك، بعد إطالق الدعو 

 
 أ( منتدى بورصات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 
القرارات ذات الصلة التي خرجت بها الكومسيك في دورتيها الثالثين والحادية إذ تستذكر  -115

بتقرير االجتماع العاشر لمنتدى بورصات الدول األعضاء في منظمة التعاون تحيط علما والثالثين، فإنها 
بمقترح  وترحب، 2016أكتوبر/تشرين األول  27اإلسالمي، الذي استضافته بورصة اسطنبول في 

المنتدى إلنشاء منبر إلكتروني ذي قدرة عالية على التكّيف لعمليات التداول والمقاصة في الذهب، في 
الدول األعضاء.  المتطوعين من نهائي المتمثل في إنشاء بورصة/منبر للذهب فيما بينإطار الهدف ال
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إلنشاء المنبر/البورصة  دراساتما يلزم من  إجراءمن المنتدى/األمانة العامة للمنتدى  أيضاالدورة  تطلبو
 التي تم اقتراحها.

 
لمنتدى من أجل دعم ية في قوة عمل ابفاعل تشارك الدول األعضاء المعنية بأن كذلك تدعو -116

 ، وذلك باإلسراع بوتيرة عملية تكامل البورصات، وتوفيق األطر التنظيمية.المنبر/البورصة المقترحة
 

بالعرض المقدَّم من بورصة اسطنبول، باعتبارها األمانة العامة لمنتدى بورصات الدول  ترحب -117
، في 2017شر للمنتدى لعام األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، الستضافة االجتماع الحادي ع

 من جميع الدول األعضاء أن تشارك بفاعلية في هذا االجتماع.   وتطلباسطنبول، 
 
 
 

من الدول األعضاء والبنك اإلسالمي للتنمية دعم الترويج لكل من مؤشر ستنادرد أند بورز  تطلب -118
 لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك، وما يتبعه من مؤشرات فرعية.

 
 ب( التعاون فيما بين الجهات التنظيمية ألسواق رأس المال 

 
القرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسيك في دورتيها الثالثين والحادية والثالثين،  إذ تستذكر -119
بتقرير االجتماع الخامس لمنتدى الجهات التنظيمية ألسواق رأس المال، الذي استضافه تحيط علما فإنها 

 تأخذ علما، في اسطنبول، 2016أكتوبر/تشرين األول  27بالجمهورية التركية، في مجلس أسواق المال 
بين الدول األعضاء في منظمة  بمقترح المنتدى بإنشاء منبر إلكتروني لبورصة العقارات، تابع للكومسيك

من المنتدى/األمانة العامة للمنتدى  أيضاالدورة  تطلب. والتعاون اإلسالمي المعنية المشاركة في المنتدى
إلنشاء المنبر المقترح، بدعم من الهيئات الوطنية وبورصات  دراسات شاملة لتحديد المراحل الالزمة إجراء

 . من الدول األعضاء المتطوعة األوراق المالية
  

المنبر المقترح، في الدراسات المعنية بدعم بفاعلية  شاركالدول األعضاء المعنية أن ت تدعو كذلك -120
 .باألعمال الفنية الالزمة إلنشاء المنبرالهيئات المعتمدة في بالدهم لإلسراع  تحديدب
  

بالجهود التي تبذلها مجموعات العمل التابعة لمنتدى الجهات التنظيمية ألسواق رأس المال  ترحب -121
يف المالي، وكذا بناء القدرات؛ إليجاد حلول ألسواق رأس المال اإلسالمية، وتوفير قاعدة للبيانات، والتثق

الدول األعضاء لدعم جهود المنتدى، وذلك بالمشاركة في اجتماعاته، بما ُيسهم في إتمام المهام  تدعوو
 التي تكلَّفت بها مجموعات العمل. 
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بالعرض المقدم من مجلس أسواق المال بالجمهورية التركية، باعتباره األمانة العامة ترحب  -122
فة االجتماع السادس لمنتدى الكومسيك التنظيمي ألسواق رأس المال، المقرر عقده في للمنتدى، الستضا

 جميع الدول األعضاء للمشاركة بفاعلية في هذا االجتماع. تدعو، في اسطنبول، و2017
 

 ج( التعاون فيما بين البنوك المركزية والمؤسسات النقدية
 

بالعرض المقدَّم من البنك المركزي التركي الستضافة االجتماع الخامس عشر للبنوك  ترحب -123
المركزية والمؤسسات النقدية بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك في النصف الثاني من 

 الدول األعضاء على المشاركة الفاعلة في هذا االجتماع. تحث، و2017عام 
 
  

ريب وبناء القدرات التي ينظمها مركز أنقرة للبنوك المركزية والمؤسسات النقدية ببرامج التد ترحب -124
من مركز أنقرة أن يواصل تنظيم هذه األنشطة  تطلببالدول األعضاء في جوانب التعاون المختلفة، و

 للمؤسسات المعنية لدى الدول األعضاء.
 

تبادل وجهات النظر حول "وضع استراتيجيات للتمويل اإلسالمي في الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 (من جدول األعمال 12اإلسالمي" )البند 

 
بالتوصيات الخاصة بالسياسات التي خرج بها فريق العمل المعني بالتعاون المالي في  ترحب -125

ات للتمويل اإلسالمي في الدول األعضاء في اجتماعه السادس، الذي كان موضوعه "وضع استراتيجي
، في أنقرة، بالجمهورية 2016مارس/آذار  18-17منظمة التعاون اإلسالمي"، الذي تم تنظيمه في 

بوصف هذه التوصيات خطوطا إرشادية مرجعية للدول األعضاء المهتمة، لتطوير استراتيجيات ، التركية
 التمويل اإلسالمي.

 
 (7مرجع: وثيقة التوصيات الخاصة بالسياسات )المرفق رقم 

 
 موضوع جلسة تبادل وجهات النظر للدورة المقبلة

 
الدول األعضاء في منظمة التعاون  بين"تحسين سالمة ممرات النقل عبر الوطنية أن يكون  تقرر -126

، وتطلب من فريق عمل موضوع جلسة تبادل وجهات النظر للدورة الثالثة والثالثين للكومسيك اإلسالمي"
الخروج بتوصيات ملموسة خاصة بالسياسات ومتعلقة بهذا الموضوع  النقل واالتصاالتالكومسيك المعني ب

وتقديمها للكومسيك في دورتها  -بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي -
 الثالثة والثالثين.
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 من جدول األعمال(  13تاريخ انعقاد الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك )البند 

 
، في أنقرة 2017مايو/أيار  11-10أن ينعقد االجتماع الثالث والثالثون للجنة المتابعة في تقرر  -127

ي نوفمبر/تشرين الثان 20-23بالجمهورية التركية، وأن تنعقد الدورة الثالثة والثالثون للكومسيك في 
 ، في اسطنبول، بالجمهورية التركية.2017

 
 

 من جدول األعمال( 14ما يستجد من أعمال )البند 

 أ( تجديد عضوية المكتب
نوابا لرئيس مكتب الكومسيك ليمثلوا المناطق  ،جمهورية الجابون، و وماليزيا، دولة قطر تنتخب -128

العربية واآلسيوية واألفريقية، على التوالي، وجمهورية باكستان اإلسالمية مقررا؛ وذلك لتولي مناصبهم عند 
انعقاد االجتماع الثالث والثالثين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك. ونتيجة االنتخاب، يأتي تشكيل 

 ا يلي؛ لجنة المتابعة كم
 

 المنصب     البلد 
 : رئيس اللجنة )الدائم(  الجمهورية التركية

 : نائب رئيس اللجنة )الدائم(   دولة فلسطين
 : نائب رئيس اللجنة )الدائم(  المملكة العربية السعودية

 نائب رئيس اللجنة )ممثل المنطقة العربية(:    دولة قطر
 لمنطقة اآلسيوية(نائب رئيس اللجنة )ممثل ا:      ماليزيا

 نائب رئيس اللجنة )ممثل المنطقة األفريقية(:    جمهورية الجابون
 عضو المكتب السابق:     دولة الكويت

 : عضو المكتب السابق  جمهورية إندونيسيا
 : عضو المكتب السابق   جمهورية النيجر

 : المقرر جمهورية باكستان اإلسالمية
--- 
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