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ر ص ه
 والثالثين الثالث االجتماع

 الدائمة للجنة عن المنبنقة المتابعة للجنة
القصادي للتعاون  والتجاري ا

إلسالمي لمنظمة  التعاوزا

(٢٠١٧ أيار / مايو ١١-١٠ )أنقرة،

 والتجاري االقتصادي للتعاون الدائمة للجنة عن المنبثقة المتابعة للجنة والثالثين الثالث االجتماع انعقد .١
 التركيبة. باجمهورية أنقرة في ٢٠١٧ أيار / مايو ١١و ١٠ يومي اإلسالمي التعاون لمنظمة )الكومسيك(

اللجنة: في التالية األعضاء الدول ممثلو االجتماع حضر .٢

 التركية الجمهورية - ١
 السعودية العربية المملئ -٢
 فلسطين دولة -٣
قطر دولة -٤
ازيمالي -٥
الجابون جمهورية -٦
 اإلسالمية باكستان جمهورية -٧
 الكويت دولة -٨
إندونيسيا جمهورية - ٩

النيجر جمهورية -١٠

 الدائم(، اللجنة سي)رئ
 دائم(، عضو س،رئيال )نائب
 دائم(، عضو س،رئيال )نائب
 العربية(، المنطقة يمثل س،رئيال )نائب
 اآلسيوية(، المنطقة يمثل س،رئيال )نائب
اإلفريقية(، المنطقة يمثل س،رئيال )نائب

)المقرر(،
 السابق(، المكتب )عضو
 السابق(، المكتب )عضو
السابق(. المكتب )عضو

 تنسيق ومكتب اإلسالمي، التعاون لمنظمة العامة األمانة ممثلي من كل االجتماع حضر ذلك، إلى إضافة .٣
 اإلسالمي والمركز اإلسالمية، للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث ومركز الكومسيك،

 اإلسالمية والمؤسسة التجارة، لتمويل العالمية اإلسالمية والمؤسسة للتنمية، اإلسالمي والبنك التجارة، لتنمية
 اإلسالمية الدول ومعهد والزراعة، والصناعة للتجارة اإلسالمية والغرفة الصادرات، وائتمان االستثمار لتامين

والمقاييس. للمواصفات
ق٧ا )يحتوي المشاركين( الدمر^ ١ \

االفتتاحية الجلسة األعمال: جدول في ١ البند

 التركية بالجمهورية التنمية وزير إلفان، لطغي معالي/ االجتماع افتتح الكريم، القرآن تالوة عقب .٤

 إلى رسالة الكومسيك، لجنة ورئيس التركية الجمهورية رئيس أردوغان، طيب رجب الرئيس فخامة ونقل .٥
 معرض وفي الخارجية للسياسة الرئيس مستشاري كبير أرسالن، صادق السفير سعادة كلمته بقراءة قام االجتماع.

 تحديد في ستساهم جمة تطورات يشهد اإلسالمي العالم أن أردوغان طيب رجب الرئيس فخامة أكد رسالته،
 مصالح لتلبية عام ١ ،4٠ ٠ تمتد بحضارة التضحية يسعنا ال أنه على شدد كما القادم، القرن خالل مصيره وصياغة

 تتمثل جميعا: نعيها أن علينا يجب واحدة حقيقة هناك أن إلى الرئيس فخامة ونقل المتغطرسة. المجموعات بعض
 كما الواحد، الجسد كمثل والتآزر التآخي كمسلمين جميعا علينا الواقع، ففي كمسلمين؛ تميزنا التي األخوة قوة في

والسالم الصالة عليه رسولنا ذلك على حثنا

٥
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 اسطنبول في عشرة الثالثة اإلسالمية القمة تنظيم نجاح إلى اللجنة انتباه أردوغان الرئيس السيد لفت كما .٦
 التعاون منظمة عمل برنامج اعتماد أهمية على أيضا أردوغان الرئيس وشدد .٢٠١٦ أبريل/نيسان ١وه ١٤ يومي

 للقمة الهامة النتائج كأحد التالي للعقد العمل برنامج :٢٠٢٥ -عام حتى اإلسالمي

 في تتمثل والتي الكومسيك استراتيجية آليات من االستفادة ضرورة عن أردوغان الرئيس السيد نحدث كما .7
 تبادل لها تتيح األعضاء للدول حيوية منصة توفر والتي المشاريع، تمويل وآلية العمل مجموعات اجتماعات
 والقدرات البشري المال رأس لتعزيز هامة تمويل آلية توفر كما العامة، للمشكالت الحلول وتوفير الخبرات

المؤسسية

 النقل ونظام ةيالتحت البنية أهمية على أردوغان طيب رجب الرئيس فخامة أكد رسالته، معرض وفي .٨
 منظمة في األعضاء الدول بين مايف التجارية العالقات وزيادة التجارية التنافسية تعزيز في الفعال والمواصالت

 جلسة لتخصيص تقديره عن أردوغان طيب رجب الرئيس فخامة أعرب الصدد، هذا وفي اإلسالمي. التعاون
 الدول بين الوطنية للحدود العابرة النقل ممرات عنوان«تعزيز تحت التالية الكومسيك دورة في اآلراء لتبادل

”اإلسالمي التعاون بمنظمة األعضاء

 والثالثين الثالث االجتماع في المشاركين لنجاح بتمنيه رسالته أردوغان طيب رجب الرئيس فخامة واختتم .٩
للكومسيك التابعة المتابعة للجنة

̂عبة لرئيس ا نحص من )نسخة ن٧ا مرفزفي ردوغان أ طيب ر \ ٢٢

التنمية وزير إلفان، لطفي الوزير/ معالي وجه أردوغان، طيب رجب الرئيس/ فخامة رسالة عقب .١٠
االجتماع. إلى خطابا التركية بالجمهورية

 فيما البينية التجارة من بالمائة ٢٠ تحقيق هدف تخطينا بل حققنا قد أننا إلفان، لطغي الوزير معالي وصرح .١١
 التعاون لمنظمة السابقة العشرية العمل خطة بحسب ٢٠١٥ في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين

هذا في أسهمت قد النفط أسعار تقلبات أن ننسى أال علينا ولكن .٢٠١٥ في بالمائة ٢٠١٥ ليكون اإلسالمي،
اإلنجاز.

 من اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول حصة أن إلفان الوزير/ معالي نكر أخرى، ناحية ومن .١٢
 التعاون منظمة في األعضاء الدول حصة كانت حيث األخيرة. اآلونة في كبيرا انخفاضا شهدت قد العالمية التجارة

 .٢٠١٥ في بالمائة ٩٠٥ إلى انخفضت أنها إال ،٢٠١٢ في العالمية التجارة حجم من بالمائة ١٢ حوالي اإلسالمي
 األعضاء. للدول األهمية بالغ تحنيرا باعتباره االنخفاض هذا إلى ننظر أن علينا أن إلفان وأكد الرئيس فخامة ونقل

 على االعتماد لتقليل اقتصادية إصالحات إجراء علينا يحتم النفط أسعار في االنخفاض أن على إلفان وشدد .١٣
 على يتعين الصدد، هذا وفي اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول في السلع من محدود عدد صادرات

 على الحديثة التكنولوجيا ومنتجات المصنعة المنتجات وتصدير إنتاج نحو مساعيها في االستمرار األعضاء الدول
البعيد. المدى

 إستراتيجية إطار في المشروعات وتنفيذ العمل مجموعات اجتماعات تنظيم على الضوء إلفان وسلط .١٤
 للخبراء مالئمة منصات تعد الست التعاون مجاالت في العمل مجموعات اجتماعات أن إلى أشار كما الكومسيك

 الموائمة للسياحة التوجيهية كالمبادئ هامة وثائق شاءإنو عالل مستوى على فنية حوارات إجراء إمكانية لهم تتيح
 بين فيما السياسات وتقارب الممارسات وأفضل الخبرات لتبادل االجتماعات هذه أهمية على أكد وقد للمسلمين

 األعضاء الدول بواسطة مشروعا ٣١ تنفيذ في المحرز النجاح ثمن كما البعيد. المدى على األعضاء الدول
 ٤٥ على بالنفع تعود مشروعا ١٥ تنفيذ حاليا يجري أنه وأضاف .٢٠١٣ منذ اإلسالمي التعاون منظمة ومؤسسات

.٢٠١٧ في األعضاء الدول من دولة

٦
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 ذاتي كما والتوصيل النقل فرص من تزيد حيث الجيدة اإلدارة نات النقل ممرات أهمية على معاليه وأكد .١٥
 فرص توفير عن فضأل والخدمات السلع إلى الوصول تعزيز في النقل ممرات أسهمت وعليه، جديدة. باستثمارات

 عنوان«تعزيز تحت الغالي الوزاري الكومسيك اجتماع في اآلراء لتبادل جلسة تخصيص أن سعادته وذكر العمل.
 األهمية. بالغ أمر لهو ”اإلسالمي التعاون بمنظمة األعضاء الدول بين الوطنية للحدود العابرة النقل ممرات

 الثاث االجتماع في المشاركون سيخوضها التي المداوالت تسهم بان أمله عن معربا كلمته إلفان وأختتم .١٦
اإلسالمية. لألمة والرفاه والرخاء السالم تحقيق في للكومسيك التابعة المتابعة للجنة والثالثين

ا ا ليامع نابي )نعص ر ي ز و (٣ الممحق همرفقفي ناإلف لعلفي ل

 السيد قرأها والتي اإلسالمي، التعاون لمنظمة العام األمين العثيمين يوسف الدكتور/ سعادة رسالة .١٧
 أكد رسالته، معرض وفي اإلسالمي. التعاون لمنظمة العامة لألمانة المالية الشؤون بإدارة خاسانوف جاخونجير

 لدعمهم التركية والجمهورية أردوغان طيب رجب السيد الفخامة لصاحب تقديره عميق العثيمين الرييس فخامة
 إلى الحاجة على أكد كما التحديد. وجه على الكومسيك وألنشطة عام بشكل اإلسالمي التعاون لمنظمة المتواصل

 وشدد اإلسالمي التعاون منظمة في نموا األقل الجنوب دول بين التعاون دعم إطار في المتواصلة الجهود دعم
 تنفين أجل من لها التابعة المؤسسات اإلسالمي التعاون منظمة أجهزة بها تقوم التي األنشطة أهمية على أيضا

العمل. برنامج :٢٠٢٥ العام حتى اإلسالمي التعاون منظمة عمل برنامج

 بتطوير المتعلقة السياسات توحيد حول الدولى التعاون منظمة مبادرات عن حديده فى العثيمين وأسهب .١٨
 األساسية البنية تطوير سياسة تطوير على الضوء وسط المشتركة. التكاملية المشاريع وتطوير األساسية البنية

 لتطوير اإلسالمي التعاون بمنظمة األعضاء الدول في الوطنية الجهود توحيد إلى تهدف والتي اإلقليمي، والدمج
 والوصول األعضاء الدول بين البينية التجارة نطاق وتعزيز الريفية، والتنمية الزراعة مجال في اإلقليمية السلع

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين النقل شبكات وتطوير اإلسالمي التعاون منظمة أسواق إلى
صأ لن )نسخة Ĵا مرفوفي »;''ييين 1 ا أحمد يوسف لدكتور/ ا لسالاة رسالل ل U٤ ؛)

 الجمهورية سيلرئ وتقديره شكره عن أعرب وقد فلسطين دولة وفد سيرئ السيد المجتمعين وخاطب .١٩
 وترتيباتها ضيافتها حسن على التركية الجمهورية حكومة شكر كما لالجتماع. الملهمة رسالته على التركية
 والتجاري االقتصادي التعاون تعزيز في مساعيه الكومسيك تنسيق مكتب على أثنى كما االجتماع. لهنا المتميزة
 المشاريع. تمويل وآلية العمل فرق خالل من والسيما

الجانبية الفعاليات

.٢٠١٧ مايو ٩ في الدورة للجنة الثالثين االجتماع انعقد .٢٠
را لمرفق ا ٥ لمحق ا م )ض لدورة( ا -ة1ال-ج ا االجتماع عن نثري

العمل جلسات

 منظمة لدى التركية لجمهورية الدايم الممثل شان، موتلو صالح السفير/ سعادة االجتماع عمل جلسات ترأس .2١
اإلسالمي. التعاون

االجتماع. أعمال جدول اللجنة اعتمدت .2 2
(jAkL!i ة;اادمر^^سم ٦ ; ا لن و د ج ن األعمال(ل

٧
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وتنفيذها الكومسيك إستراتبحبة األعمال: جدول في ٢ البند

 على الضفوء لتسليط الكومسيك تنسيق مكتب من المقدم الكومسيك إستركجية تنغيذ بتقرير اللجنة رحبت ٢٣
 لما اإلسالمي التعاون منظمة مؤسسات وعلى األعضاء الدول على أثنتو اإلستراتيجية؛ تنفين في المحرز التقدم
 منظمة ومؤسسات األعضاء الدول من كذلك اللجنة طلبت كما الكومسيك استراتيجية تنفيذ في إسهامات من قدموه

االستراتيجية. لتنفيذ المطلق دعمهم تقديم في االستمرار اإلسالمي التعاون

 الصلة نات للقرارات طبقا التعاون مجاالت في العمل مجموعات اجتماعات انعقاد بنجاح اللجنة رحبت .٢٤
 تنسيق مكتب أجراها التي البحثية بالدراسات رحبت كما للكومسيك، والثالثين الثانية الدورة عن الصادرة

 بالمعلومات. الكومسيك عمل لمجموعات اجتماع كل في المناقشات إلثراء وخصوصا الكومسيك

 مجاالت في األعضاء الدول بين فيما السياسات تقريب إزاء العمل مجموعات جهود على اللجنة أثنت .٢٥
 المنعقدة اجتماعاتها في العمل مجموعات من المقدمة بالسياسات المتعلقة بالتوصيات ورحبت منها، كل تخصص

.٢٠١٧ نيسان / ابريل إلى /شباط رر'ير من المدة في

 المتعلقة التوصيات لتنفيذ ممكنة، درجة بأقصى الجهود، بذل إلى األعضاء الدول جميع اللجنة دعت .٢٦
 الصدد. هذا في األعضاء الدول دعم على اإلسالمي التعاون منظمة مؤسسات وحثت بالسياسات

 أشادت كما ،٢٠١٦ في الكومسيك تمويل صندوق إطار في مشاريع تسعة تمويل بإنجاز اللجنة رحبت وقد .٢٧
.٢٠١٧ في للتنفيذ جديدا مشروعا عشر خمسة بإطالق

 المتعلقة التوصيات تنفيذ في الكومسيك مشاريع تمويل آلية من االستفادة إلى األعضاء الدول اللجنة دعت .٢٨
 الوزارية. الكومسيك دورات في واعتمدت الكومسيك عمل مجموعات اجتماعات أثناء وضعت التي بالسياسات

 مكتب مع التعاون إلى العمل مجموعات اتصال وجهات الوطنية الكومسيك اتصال جهات اللجنة دعت .٢٩
الفعال. واالتصال التنسيق أجل من الكومسيك تنسيق

 اتصال وجهات الوطنية الكومسيك اتصال جهات مشاركة على للتأكيد األعضاء الدول اللجنة دعت .٣٠
 الكومسيك دورات وفي للكومسيك التابعة المتابعة لجنة اجتماعات في العمل مجموعات

 االجتماعات في الفعالة المشاركة على الكومسيك عمل مجموعات في المسجلة األعضاء الدول اللجنة حثت .٣١
 التعاون مشاريع لتحقيق الكومسيك مشاريع تمويل صندوق من واالستفادة الصلة نات العمل لمجموعات القادمة

إليها. تصبو التي

 دولة، ٥٠ بلغ قد األقل على واحدة عمل مجموعة في المسجلة األعضاء الدول عدد أن اللجنة ثمنت وفيما .٣٢
 الكومسيك عمل مجموعات في بالتسجيل المبادرة اآلن، إلى تسجل لم التي األعضاء الدول من طلبت فقد

العمل. لمجموعات القادمة االجتماعات في الفعالة والمشاركة

 مجموعات اتصال لجهات الخامس السنوي االجتماع لتنظيم الكومسيك تنسيق مكتب باستعداد اللجنة رحبت .٣٣
 العمل مجموعات اتصال جهات ودعت بتركيا، أنقرة في ٢٠١٧ أيار / مايو ٢٥ إلى ٢٣ من الفترة في العمل

 من الفعالة االستفادة إمكانية على اللجنة شددت كما االجتماع. في الفعالة المشاركة إلى الوطنية االتصال وجهات
 المشتركة المشاريع تطوير والسيما األعضاء الدول بين التنسيق لتعزيز االجتماع هذا

 عام كل الكومسيك تنسيق مكتب ينشرها التي ”التقييم نمانج” على بالرد المعنية األعضاء الدول اللجنة دعت .٣٤
الكومسيك عمل مجموعات من المقدمة بالسياسات المتعلقة التوصيات تنفيذ متابعة بهدف
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 المعرفي اإلنتاح جهود في الفعالة المشاركة إلى العمل مجموعات اتصال جهات كذلك اللجنة دعت .٣٥
الدراسات على المالحظات وتقديم بالدول الخاصة البيانات ومراجعة جمع في المساعدة خالل من للكومسيك

وغيرها البحثية

 نظرأ أكبر، بفعالية الكومسيك مشاريع تمويل صندوق من األعضاء الدول استفادة إمكانية إلى اللجنة وأكدت .٣٦
 اآلخرين. األعضاء مع خبراتهم تبادل عبر التعاون مجاالت مختلف في متقدمة قدرات من تمتلكه لما

 واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث ومركز الكومسيك، تنسيق لمكتب تقديرها عن اللجنة رتم .٣٧
 والغرفة للتنمية، اإلسالمي البنك ومجموعة التجارة، لتنمية اإلسالمي والمركز اإلسالمية، للدول والتدريب
 بذلوها التي الجهود عن والمقاييس للمواصفات اإلسالمية الدول ومعهد والزراعة، والصناعة للتجارة اإلسالمية

الكومسيك إستراتيجية تنفين في

 العشري( العمل )برنامج العمل برنامج :٢٠٢اإلسالمي-ه التعاون منظمة عمل برنامج ئينئذ األعمال: جدول في ٣ البتد

 المكون تنفين بشأن اإلسالمي التعاون لمنظمة العامة األمانة من المقدم التقرير االعتبار بعين اللجنة أخذت .٣٨
 العمل. برنامج :٢٠٢اإلسالمي-ه التعاون منظمة عمل لبرنامج والتجاري االقتصادي

 للكومسيك، والثالثين والثانية الثالثين الحادية الدورتين في الصادرة الصلة نات القرارات إلى وباالشارة .٣٩
 اإلسالمي التعاون منظمة عمل برنامج في والتجاري االقتصادي للقسم الفعالة المتابعة أهمية على اللجنة أكدت

 تقدم أن اإلسالمي التعاون لمنظمة العامة األمانة من وطلبت الكومسيك، جانب من العمل برنامج :٢٠٢٥ حتى.عام
 المتابعة. واجتماعات الكومسيك جلسات إلى البرنامج تنفين عن شاملة مرحلية تقارير بانتظام

 طلبت كما اإلسالمي، التعاون لمنظمة العامة األمانة بها قامت التي االستعدادات االءتبار بعين اللجنة أخذت .٤٠
 اإلسالمي التعاون منظمة عمل لبرنامج التنفين خطة رسميا نعمم أن اإلسالمي التعاون لمنظمة العامة األمانة من

 ذلك في بما اإلسالمي، التعاون منظمة ومؤسسات/أجهزة األعضاء للدول عمل برنامج وضع :٢٠٢٥ العام حتى
 األمانة اللجنة دعت كما التطور. من المزيد تحقيق أجل من مدخالتهم على للحصول سعيا الكومسيك، تنسيق مكتب
 للكومسيك ٣٣ الجلسة إلى أعاله المنكورة بالخطة صلة نات األقسام تقديم إلى اإلسالمي التعاون لمنظمة العامة

تطويرها. ومتابعة لدراستها

 اإلسالمي التعاون منظمة وأجهزة مؤسسات دعوة اإلسالمي التعاون لمنظمة العامة األمانة من اللجنة طلبت .٤١
 منظمة لمؤسسات السنوية التنسيق اجتماعات حضور إلى الكوميسك، تنسيق مكتب ذلك في بما الصلة، نات

 في بها االضطالع سيتم التي والتجارية صاديةقتاال األنشطة وانسجام الفعال التنسيق لضمان اإلسالمي التعاون
العمل. برنامج ٢٠٢٥ اإلسالمي التعاون منظمة عمل برنامج إطار

 األعضاء الدول من اللجنة طلبت الصدد، هذا في الكومسيك دورات عن الصادرة القرارات إلى باإلشارة .٤٢
 االقتصادي التعاون لتعزيز االقتصادي المجال في المبرمة االتفاقيات على والمصادقة بالتوقيع تقم لم التي

 عليها. والمصادقة بتوقيعها تبادر أن اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما والتجاري

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين البينية التجارية نطاق تعزيز األعمال: جدول في ٤ البند

 مارس/ ٩ في الكومسيك في التجارة عمل لمجموعة التاسع االجتماع انعقاد وثمنت ظمأ اللجنة أخذت وفيما .٤٣
 منظمة في األعضاء الدول في واحد مكان من المعامالت تخليص أنظمة” عنوان تحت أنقرة في ٢٠١٧ آذار

بالسياسات: المتعلقة التالية بالتوصيات اللجنة رحبت ،”اإلسالمي التعاون

٩
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 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في واحد مكان من المعامالت تخليص أنظمة جهود تعزيز ٠
 الجهات وتشرك واالقليمية الوطنية المتطلبات تعكس االنظمة لتلك متكاملة إستراتيجيات تطوير خالل من

العملية، ٥هذ في المعنية
 في الالزمة التفييرات وتنفيذ تحديد خالل من واحد مكان من المعامالت خخليص أنظمة فاعلية مدى تعزيز ٠

العمال، وممارسات التنظيمي العمل وإطار القوانين
 خخليص ألنظمة المعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية وتوافق وأمان، تاقلم، وقابلية لمرونة، األولوية منح ٠

واحد، مكان من المعامالت
 منطقة في واحد مكان من المعامالت لتخليص المحلية األنظمة وتوافق الدول بين التواصل مستوى تعزيز ٠

واحد مكان من المعامالت لتخليص إقليمية أنظمة تأسيس أجل من اإلسالمي التعاون منظمة
ق٧) ( ألسباب ذلك؛٠̂ بدما بالمعيابسابت،ا;»الةا يشتملعلىالتوصيات الدمر^ ٧\ ا ه ل ا

 في الفعالة المشاركة إلى بالتجارة المعنية الكومسيك عمل مجموعة في المسجلة األعضاء الدول اللجنة دعت .٤٤
 الخاصة االقتصادية المناطق” عنوان تحت ٢٠١٧ الثاني تشرين / نوفمبر 2 في تنظيمه المقرر العاشر االجتماع

 لم التي األعضاء، الدول اللجنة دعت كما .”الخبرات من التعلم اإلسالمي: التعاون بمنظمة األعضاء الدول في
الكومسيك في التجارة عمل مجموعة في التسجيل إلى اآلن، إلى تسجل

 واالقتصادية اإلحصائية األبحاث ومركز الكومسيك، تنسيق مكتب نظمها التي باألنشطة كذلك اللجنة رحبت .٤٥
 للتنمية اإلسالمي البنك ومجموعة التجارة، لتنمية اإلسالمي والمركز اإلسالمية، للدول والتدريب واالجتماعية

 الدول ومعهد والزراعة، والصناعة للتجارة اإلسالمية والغرفة التجارة(، لتمويل اإلسالمية الدولية )المؤسسة
 والثالثين الثانية الدورة منن الكومسيك استراتيجية مع يتفق بما التجارة مجال في والمقاييس للمواصفات اإلسالمية
للكومسيك

 عنوان تحت المشروع تنفين في ومصر تركيا مع بالتعاون أوغندا من المبذولة الجهود على اللجنة أثنت .٤٦
 مشاريع تمويل إطار في المشاريع القتراح الثالثة الدعوة ضمن بنجاح ”التجارة تيسير خدمات تقديم تحسين”

الكومسيك

 في النجارة لتنمية اإلسالمي المركز ومن وسورينام فلسطين دولتي من المبذولة الجهود على كذلك اللجنة أثنت .٤٧
:الكومسيك مشاربع تمويل إطار في المشاريع القتراح الرابعة الدعوة ضمن ٢٠١٧ في تنفيذها المقرر التالية المشروعات

 دولة بواسطة تنفيذه سيتم ”اإلسالمية والدول فلسطين بين التجارية العالقات تيسير” بعنوان المشروع —
السعودية، العربية والمملكة الجزائر مع بالتعاون فلسطين

 المشروعات دعم خدمات تعزيز” بعنوان المشروع بتنفيذ وتركيا غيانا مع بالتعاون سورينام ستقوم —
،”العالمية القيمة سالسل في للمشاركة وغيانا سورينام في والمتوسطة الصفيرة

 منظمة في األعضاء الدول بين فيما الجمركية غير الحواجز تحديد التجارة: تيسير” بعنوان المشروع —
 والسنفال المفرب مع بالشراكة التجارة لتنمية اإلسالمي المركز بواسطة تنفيذه سيتم ”اإلسالمي التعاون
ومصر.

ت .٤٨ ر  و التجارة لتنمية اإلسالمي وللمركز االستضافة على المتحدة العربية لالمارات تقديرها عن اللجنة م
 الدول في واحد مكان في المعامالت وتخليص التجارة تسهيل «حول عمل ورشة تنظيم على للتنمية اإلسالمي البنك

 اإلمارات دبي، في ٢٠١٧ نيسان / أبريل ١٨ إلى ١٦ من الفترة في اإلسالمي» المؤتمر منظمة في األعضاء
المتحدة. العربية

 مكتب بواسطة تنظيمها المقرر األنشطة في الفعالة بالمشاركة المعنية األعضاء الدول من اللجنة طلبت .٤٩
 والمركز اإلسالمية، للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث ومركز الكومسيك، تنسيق

 والغرفة التجارة(، لتمويل اإلسالمية الدولية )المؤسسة للتنمية اإلسالمي البنك ومجموعة التجارة، لتنمية اإلسالمي
 ودعت التجارة مجال في والمقاييس للمواصفات اإلسالمية الدول ومعهد والزراعة، والصناعة للتجارة اإلسالمية

فيها. مشاركتهم لضمان االجتماعات من كافية مدة قبل األعضاء الدول إلى دعوات إرسال إلى المؤسسات هذه
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بسلنممالا وناتعال 4-4اعل4 دولال بين قيعما تحاويةال A-iLaiSn مانظ _١

 بين فيما لتجاريه١ األفضلية نظام اتفاقيات على بعد تصدق أو توقع لم التي األعضاء الدول اللجنة دعت .٥٠
 التعريفات بنظام المتعلق والبروتوكول اإلطارية االتفاقية وهي اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول

ممكن. وقت أقرب في بذلك القيام إلى المنشأ، وقواعد التفضيلية

 إلى والمغرب الست األعضاء الدول باسم العربية، الخليج لدول التعاون لمجلس العامة األمانة اللجنة دعت .٥١
 تفعيل بهدف التجاري التفاوض للجنة المشتركة األمانة إلى ممكن وقت بأسرع المحدثة االمتيازات قوائم إرسال
 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضلية نظام

 المفاوضات لجنة سر أمانة إخطار اآلن، إلى بذلك تقم لم التي المشاركة، األعضاء الدول من اللجنة طلبت .٥٢
 بين فيما التجارية األفضلية نظام ضمن المنشأ قواعد لتنفيذ اتخذتها التي الصلة نات الداخلية بالتدابير التجارية

لهم ممكنة فرصة أقرب في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول

 الدول من األعضاء الدول لصالح تدريبية ندوة” باستضافة إندونيسيا جمهورية بعرض اللجنة رحبت .٥٣
 ("TPS-OIC) اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضلية نظام” بشأن اآلسيوية
 إندونيسيا. جاكرت/ في ٢٠١٧ أيلول / سبتمبر ١٤و ١٣ يومي التجارة، لتنمية اإلسالمي المركز ينظمها

 التعاون منظمة ومؤسسات الكومسيك، تنسيق ومكتب التجارة، لتنمية اإلسالمي المركز من اللجنة طلبت .٥٤
 األفضلية بنظام يتعلق فيما القدرات وبناء الوعي زيادة أنشطة تنظيم في االستمرار الصلة نات األخرى اإلسالمي
اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية

ة٩ساذمباال ةببأاللضالذ:جاللال - ب

 التجارية والمعارض لألسواق الستضافتها التالية األعضاء للدول وتقديرها شكرها عن اللجنة رتم .٥٥
التجارة: لتنمية اإلسالمي المركز مع بالتعاون اإلسالمية
 الدولي السنفالي والمركز التجارة لتنمية اإلسالمي والمركز االستضافة على السنفال جمهورية -

 إلى ٩ من الفترة في داكار في » العالي التعليم لمعرض الثانية تنظيم«الدورة على الخارجية للتجارة
،٢٠١٦ أيار / مايو ١٢

 المعرض” تنظيم على التجارة لتنمية اإلسالمي والمركز االستضافة على السعودية العربية المملئ —
 ٢٣ بين الفترة في جدة في ”اإلسالمي المؤتمر منظمة في األعضاء للدول الزراعية للصناعات العاشر

.٢٠١٧ نيسان /أبريل ٢٦ -

 مع بالتعاون ”اإلسالمية التجارية واألسواق المعارض” استضافة األعضاء الدول بعرض اللجنة رحبت .٥٦
 الخاصة القطاعات حث األعضاء الدول من وطلبت ٢٠١٩و ٢٠١٧ بين المدة في التجارة لتنمية اإلسالمي المركز

الفعاليات: هذه في الفعالة المشاركة على لديهم المعنية والمؤسسات
 التعاون منظمة في األعضاء للدول للسياحة الثاث المعرض” العربية مصر جمهورية تستضيف —

،٢٠١٧ األول تشرين / أكتوبر ٢١و ١٨ بين المدة في القاهرة في ”اإلسالمي
 في ”اإلسالمي التعاون منظمة في األخضر لالقتصاد األول المعرض” السنفال جمهورية تستضيف —

 والمشروعات األسماك لمصائد األول و'االمعرض ،٢٠١٧ األول تشرين / أكتوبر ٢٩و ٢٦ بين المدة
داكار، في ،٢٠١٧ في ”اإلسالمي التعاون منظمة في البحرية

 الفترة في الحالل» التجارية لألعمال اإلفريقي للمنتدى الثالثة الستضافة«الدورة العاج ساحل جمهورية —
أبيدجان، في ٢٠١٧ الذاتي رينتش / نوفمبر ١ إلى األول رينتش / أكتوبر ٣٠ من

 في ”اإلسالمي التعاون منظمة في الحالل للمنتجات الخامس المعرض” التركيبة الجمهورية تستضيف —
 اإلسالمية الدول معهد مع بالتعاون ٢٠١٧ الثاني تشرين / نوفمبر ٢٦و ٢٣ بين المدة في اسطنبول

والمقاييس، للمواصفات
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 في اليدوية« والحرف الخفيفة للصناعات الدولي ؤؤالمعرض استضافة على السعودية العربية المملكة —
 في المنورة، المدينة في ٢٠١٧ األول كانون / ديسمبر 2 إلى الثاني تشرين / نوفمبر ٢٦ من الفترة
.٢٠١٧ في اإلسالمية للسباحة كعاصمة بها االحتفال إطار

 المدة في الكويت مدينة في ”اإلسالمي التعاون لمنظمة الخاص التجارة معرض” الكويت دولة تستضيف —
،٢٠١٨ شباط / فبراير ١٠ و ٦ بين

”اإلسالمي التعاون لمنظمة والعقارات لالنشاءات الثاني المعرض” العاج ساحل جمهورية تستضيف —
أبيدجان. في ٢٠١٨ في ”للصحة الرابع المعرص”و ٢٠١٧ في

 التعاون لمنظمة عشر السادس النجارة معرض” غينيا جمهورية أو العراق جمهورية تستضيف —
.٢٠١٩ في ”اإلسالمي

 المعارض في الفعالة المشاركة على الخاص القطاع حث أخرى مرة األعضاء الدول من اللجنة طلبت .٥٧
اإلسالمية التجارية

 بالقطاعات خاصة معارض عقد بمواصلة التجارة لتنمية اإلسالمي المركز إلى طلبها كذلك اللجنة كررت .٥٨
الكومسيك جلسات إلى بالمعارض منتظمة مرحلية تقارير وتقديم األعضاء الدول مع بالتعاون

اجالمية التجارة -ة4ل2ا4رببلب.ل4ال الغني الدعم - ج

 للدول الفني الدعم تقديم مواصلة إلى التجارة لتنمية اإلسالمي والمركز للتنمية اإلسالمي البنك اللجنة دعت .٥٩
 األعضاء الدول تحفيز في جهودهم تعزيز وإلى العالمية التجارة بمنظمة المرتبطة المشكالت بخصوص األعضاء
 البنك من وطلبت لهم، صاديةقتاال بالنظم المتعلقة العالمية التجارة لمنظمة التجارية المفاوضات في تأثير إلحداث

 والمؤسسية البشرية القدرات لتعزيز الجهود وتنسيق تضافر التجارة لتنمية اإلسالمي والمركز للتنمية اإلسالمي
 األطراف متعدد التجاري النظام في التام االندماج تيسير أجل من اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء للدول
ومنصف. .عادل أساس على

 دول إلى الدعم تقديم إلى العالمية التجارة منظمة في األعضاء اإلسالمي التعاون منظمة دول اللجنة دعت .٦٠
 التجارة منظمة إلى انضمامهم إجراءات في العالمية التجارة منظمة في األعضاء غير اإلسالمي التعاون منظمة

العالمية.

 ورشة لتنظيم التجارة، لتنمية اإلسالمي للمركز الستضافتها المغربية للمملكة تقديرها عن اللجنة أعربت .٦١
 وذلك ،”اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في مارتثواالس التجارة نزاعات تسوية ؤؤآليات حول العمل

٢٠١٧ شباط / فبراير ٢١ و ٢٠ يومي المفرب، البيضاء، الدار في

 والبنك التجارة لتنمية اإلسالمي المركز من كال الستضافتها المغربية للمملكة تقديرها عن اللجنة أعربت .٦٢
 في المشاركين اإلسالمية للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث ومركز للتنمية اإلسالمي

 الدار في ”اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في الخدمات في التجارة” حول عمل ورشة تنظيم
 .٢٠١٧ آذار / مارس ٢٣و٢٢ يومي وذلك المفرب، البيضاء،

التجارة ا - د

 البنك مجموعة بها تقوم التي التجارة وتطوير وتشجيع التجارة تمويل ألنشطة تقديرها عن اللجنة أعربت .٦٣
 وائتمان مارتثاالس لتأمين اإلسالمية والمؤسسة التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية )المؤسسة للتنمية اإلسالمي

 الدول في والتأمين التجارة عمليات لتمويل التنمية وشركاء العالمية األسواق من التمويل وحشد الصادرات)،
 إلى اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين البينية التجارة بوصول المساهمة شأنه من بما األعضاء،

بالمائة. ٢٥
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 لتمويل العالمية اإلسالمية المؤسسة عن الصادرة المجمع والصرف االعتماد بعمليات علما اللجنة وأخذت .٦٤
 التوالي، على أمريكي دوالر مليار ٢٦ ٠ ٨و أمريكي دوالر مليار ٣٥٠٤ بلغت التي النجارة تمويل مجال في النجارة

 أمريكي دوالر مليار ٤٠٨و أمريكي دوالر مليار ٤٠٥ بلغت التي ٢٠١٦ في والصرف االعتماد عمليات واجمالي
التوالي. على

 اإلسالمية )المؤسسة الدولي البنك لمجموعة المتزايد اإلقليمي للتواجد تقديرها عن اللجنة أعربت كما .٦٥
 اإلقليمي داكار مكتب خالل من الصادرات( وائتمان االستثمار لتامين اإلسالمية والمؤسسة التجارة لتمويل العالمية

 العمالء من مقربة على المؤسستين جعلت والتي ودبي، وجاكرتا وإسطنبول دكا من كل في المحلية والمكاتب
األعضاء. الدول احتياجات تلبية من ومكنتهما

 الصعيرة المشروعات تمويل في التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة جهود على اللجنة أثنت .٦٦
 بجهودها علما وأحيطت نموا األقل األعضاء الدول في ودعمه اإلسالمي التمويل بمستوى االرتقاء في والمتوسطة

 اإلنتاجية زيادة على وبارز مباشر بأثر -عاد مما الزراعي القطاع ليشمل التمويل نطاق وتوسيع محفظتها تنويع في
الفقر. حدة من والتخفيف الصادرات -عائدات وزيادة العمل فرص وخلق

 للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة لمؤسسات العضوية متطلبات الستكمال األعضاء الدول اللجنة دعت .67
 يتسنى كي الصادرات(، وائتمان االستثمار لتامين اإلسالمية والمؤسسة التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية )المؤسسة
بنجاح. واليتها تنغيذ للتنمية اإلسالمي البنك لمجموعة

 الدولية المؤسسة نفذتها التي القدرات وتطوير التجاري النشاط تعزيز بمبادرات علغا اللجنة أحيطت .6 8
 والبرنامج العربية، للدول التجارة دعم مبادرة ذلك في بما البارزة العديدة برامجها ضمن التجارة لتمويل اإلسالمية

 الخاصة القطاعات في الوعي تعزيز بهدف التجارية، المعارف وبرنامج التجارية، الجسور لمد اإلفريقي العربي
التجارة. لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة أنشطة حول

 البرامج تنغيذ في التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة من المبذولة الجهود االعتبار بعين اللجنة أخذت .٦٩
 المرتبط الغني الدعم تدخالت مع التجاري التمويل مرافق دمج خالل من السلع بتطوير المعنية المتكاملة التجارية
األخرى. االستراتيجية للسلع مماثلة برامج تطوير التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة من وطلبت بالتجارة

 آليات تنويع سبيل في التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة تبذلها التي بالجهود علما اللجنة أخذت .٧٠
المحافل في اإلسالمي التمويل حلول وتعزيز اإلسالمي بالتمويل المتعلقة التدريب برامج ودعم اإلسالمية التمويل
الدولية.

ل31̂وا4لل ة٩االساذمب الدول معهد يقووبها ملربطةبالتجاله نشطة ا - ه ال  ييل<111ت

 والتوحيد المعايير، وضع مجال في والمقاييس للمواصفات اإلسالمية الدول معهد بأنشطة اللجنة رحبت .٧١
القدرات. وبناء التجارة حركة تيسير على وأثرها واالعتماد القياسي،

 والمقاييس للمواصفات اإلسالمية الدول معهد لعضوية االنضمام إلى األعضاء الدول اللجنة دعت .٧٢
بالمعهد. واالعتماد المقاييس ومجالس الفنية اللجان في الفعالة والمشاركة

 تقديرها عن وأعربت اإلسالمية، للدول والمقاييس المواصفات معهد ومشاركة حضور بزيادة اللجنة رحبت .٧٣
اختصاصه. مجال في القدرات بناء أنشطة لتنظيمه للمعهد

 إلى ١٥ بين الفترة في اسطنبول في للحالل العالمية القمة لتنظيم لدعمه للمعهد تقديرها عن اللجنة أعربت .٧٤
التركيبة. الجمهورية رئاسة رعاية تحت ٢٠١٦ األول كانون / ديسمبر ١٧
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االقتصادي التعاون في الخاص القطاع دور تعزيز األعمال: جدول في ٥ البند

 التدريبية والبرامج المنتديات تنظيم في والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة جهود اللجنة سجلت .٧٥
 شبكنه توسيع في الخاص القطاع دور تعزيز بغرض العمل وورشات والندوات األعمال رجال بين واللقاءات

االستثمار. وفرص التجارية أنشطته من والرفع

 والصناعة للتجارة االسالمية الغرفة أنشطة في الفعالة المشاركة على لها التابعة التجارة غرف اللجنة حثت .٧٦
 األعمال«المصغق». لتطوير العالمي مركزها خالل من األعمال وتطوير بتنمية المتعلقة تلك وبخاصة والزراعة،

 منظمة دول في الريفية المناطق لنمو األساسية التحتية البنية عن«تطوير عمل ورشة تنظيم اللجنة سجلت .٧٧
 .٢٠١٧ نيسان / أبريل ٢٥ إلى ٢٤ من المدة في تركيا إسطنبول، في اإلسالمي» المؤتمر

 األعضاء الدول في الخاص القطاع ودعت الغرفة، تنظمها أن والمقرر التالية، باألنشطة علما اللجنة أخذت .٧٨
التالية: األنشطة في الفعالة المشاركة إلى

 بالمدينة ٢٠١ ٧في انعقاده المقرر اإلسالمي التعاون منظمة دول في الخاص للقطاع عشر السابع الملتقى —
المنورة،

،٢٠١٧ في مصر / السودان في انعقاده المقرر العاشر األعمال سيدات منتدى —
 المعلومات تكنولوجيا استخدام خالل من األعمال ريادة مجال في القدرات تنمية حول تدريبي برنامج —

،٢٠١٧ في انعقاده المقرر اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول
٢٠١٧ في انعقاده المقرر القطاعات( مستوى )على التجاري التبادل مذددى/معرص —
 دولة في انعقاده المقرر اإلسالمي، المؤتمر منظمة أعضاء بالدول الخاص للقطاع عشر الثامن االجتماع —

.٢٠١٨ الكويت
 ريادة حول«حماية تدريبي برنامج ٢٠١٧ في )إتقان( والتميز لالبتكار اإلسالمية الغرفة جائزة إطالق —

٢٠١٨ في انعقاده مقرر التكنولوجيا» ومجمعات األعمال رعاية وإدارة التكنولوجية األعمال
 تنمية / والمتوسطة الصفيرة المشروعات )تنمية مجاالت في متخصصة تدريبية برامج عمل/ ورش —

.٢٠١٨-٢٠١٧ في انعقادها مقرر المتجددة( الطاقة والمالبس/ النسيج الغذائي/ األمن المهارات/
.٢٠١٧ في التجارية الغرف ملتقى —

 اإلسالمي التعاون منظمة في األجانب الوزراء مجلس بها قام التي للخطوات وتقديرها تثمينها اللجنة وأبدت .٧٩
 أفضل لتطبيق الالزمة التدابير لصياغة السلع، لتبادل قونيا وغرفة قونيا تجارة وغرفة التركية الغرف واتحاد

 الصناعية. القطاعات وتطوير السلع لتبادل األخرى األعضاء الغرف على قونيا مدينة في المطبقة الممارسات

 التعاون منظمة في األجانب الوزراء لمجلس واألربعين الثالث االجتماع عن الصادر القرار إلى باالشارة .٨٠
 اإلسالمية الغرفة قدمته الذي الموجز على اللجنة اطلعت فقد للكومسيك، والثالثين الثانية والدورة اإلسالمي

 الخاص التحكيم مركز إنشاء بشأن التركية السلع وبورصات التجارية الغرف واتحاد والزراعة والصناعة للتجارة
 والثالثين الثالثة الدورة إلى الشأن بهذا شامل تقرير تقديم منهم وطلبت إسطنبول، في اإلسالمي التعاون بمنظمة

للكومسيك

واالتصاالت النقل وسائل مستوى رفع األعمال: جدول في ٦ البند

 ٢٠١٧ مارس ١٦ في واالتصاالت النقل عمل لمجموعة التاسع االجتماع بعقد التقدير مع علما باالحاطة .٨١
 منظمة في األعضاء الدول في النطاق عريص اإلنترنت انتشار ''زيادة عنوان تحت التركية بالجمهورية أنقرة في

بالسياسات: المتعلقة التالية بالتوصيات اللجنة رحبت ،”اإلسالمي التعاون
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س بالسياسات المتعلقة التوصبات ج االسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول ل

المعنية الجهات جميع بمشاركة النطاق عريض لإلذترذت لوطذبه١ اإلستراتيجبإت إعداد ٠
المبادرات وتشجبع الرسمي التعليم نظام في المتخصصة البرامج دمج عبر الرقمية الثقافة مستوى رفع ٠

محددة سكانية فئات فهدتست التي الرسمية غير

 االنترنت تطوير مراحل اختالف على االسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول السياسات توصيات
النطاق عريض

النطاق عريض اإلنترنت تطور من متقدمة بمراحل اإلسالمي التعاون منظمة في االعضاء الدول -
و األنظمة من اإلعفاء فترات عبر والنائية الريفية المناطق في السرعة عالي اإلنترنت تغطية إنجاز ٠

 النطاق عريض لإلذترذت االستثمارية الجدوى تعزيز بغيبة المباشرة المساعدات
G الرابع الجيل تقنيات لنشر االنترنت خدمات لمزودي المالية الحوافز تفعيل٠ ٤

 النطاق عريض االنترنت تطور من متوسطة بمراحل االسالمي التعاون منظمة في االعضاء الدول -
المستهدفة العامة السياسات مبادرات خالل من النطاق عريض اإلذترذت خدمات تكلفة تقليل٠
محلية. أساسية وأنظمة وتطبيقات محتوى تطوير خالل من والثقافية اللغوية العوائق تقليل٠

النطاق عريض االنترنت تطور من مبكرة بمراحل االسالمي التعاون منظمة في االعضاء الدول -
خدمات توفير شركك بواسطة للمستخدمين منخفض بسعر النطاق عريض اإلذترذت خدمات عرض ٠

للدولة. المملوكة أو الحكومة من المدعومة والالسلكية السلكية االتصاالت
السكان لفئات المخصصة المجانية أو التكلفة منخفضة النطاق ضعري اإلنترنت خدمات ضعر ٠

الخدمات تلك من المحرومة
( األسباب ذلك؛٠̂ بدما بالسياسات، ا;»اةةا يشتمدطىالتوصيات الدمر^ ٨ لدملح̂إ1) ا ه ل ا

 المشاركة إلى الكومسيك، في واالتصاالت النقل عمل مجموعة في المسجلة األعضاء الدول اللجنة دعت .٨٢
 ١٩و ١٨ يومي انعقاده المقرر الكومسيك في واالتصاالت النقل عمل لمجموعة العاشر االجتماع في الفعالة

 األعضاء الدول بين الوطنية للحدود العابرة النقل ممرات بعنوان«تعزيز أنقرة في ٢٠١٧ األول تشرين أكتوبر/
 إلى اآلن، حتى تسجل لم التي األعضاء، الدول اللجنة دعت كما .”والحاالت المفاهيم اإلسالمي: التعاون بمنظمة
الكومسيك في واالتصاالت النقل عمل مجموعة في التسجيل

 بعنوان المشروع لتنفيذ األعضاء الدول من أخرى دول أربع مع بالشراكة تركيا جهود على اللجنة أثنت .٨٣
 الجوي الشحن نمط اإلسالمي: التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما الجوية الشحنات توصيل وتقييم تعزيز”

 الثالثة الدعوة ضمن بنجاح ”اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما البينية التجارية لتيسير المشترك
الكومسيك مشاريع تمويل إطار في المشاريع القتراح

 ساحل في الطرق سالمة مستوى بالمشروع«رفع يتعلق فيما العاج ساحل جهود على كذلك اللجنة أثنت .٨٤
 الرابعة الدعوة ضمن ٢٠١٧ في ومالي فاسو بوركينا مع بالتعاون تنفيذه المقرر ،”ومالي فاسو وبوركينا العاج

المشاريع. القتراح

 اعتبرنها والتي للكومسيك، والذلالثين الثالثة الوزارية الدورة في اآلراء تبادل جلسة موضوع إلى باإلشارة .٨٥
 الدول بين الوطنية للحدود العابرة النقل ممرات بموضوع«تعزيز مرتبطة والذلالثين الثانية الكومسيك دورة

 الدورة في المشاركة إلى األعضاء الدول في النقل وزراء اللجنة دعت اإلسالمي»، التعاون بمنظمة األعضاء
الكومسيك شؤون عن المسؤولين الوزراء جانب إلى للكومسيك والذلالثين الثالثة الوزارية
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 النصف في النقل لوزراء الثاني اإلسالمي المؤتمر الستضافة السودان جمهورية بعرض اللجنة رحبت .٨٦
 بما االسالمي، التعاون منظمة في الصلة ذات والمؤسسات واألجهزة األعضاء الدول ودعت ،٢٠١٧ من الفاني

الهام. الحدث هذا في الفعالة المشاركة إلى للكومسيك، العامة األمانة ذلك في

 في األعضاء الدول حث في اإلسالمي التعاون لمنظمة العامة األمانة لجهود تقديرها عن اللجنة أعربت .٨٧
 الحديدية السكة خط امتداد على المعنية الوطنية القطاعات تضمين ضرورة على المعنية اإلسالمي التعاون منظمة

 من وطلبت الوطنية، التنمية خطط في اإلسالمي التعاون منظمة منطقة داخل سودان وبورت داكار بين تربط التي
 وغيره للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة إلى واإلعداد التصميم جيدة جدوى دراسات تقديم المعنية األعضاء الدول

 المشروع. هذا وتمويل الكافي الفني الدعم لتوفير األخرى الدولية التنمية بنوك من

ولتنافسية باالستدامة يتسم سياحي قطاع تنمية األعمال: جدول في ٧ البند

 في ٢٠١٧ شباط / فبراير ١٦ في السباحة عمل لمجموعة التاسع االجتماع النعقاد الجهود وتقدير العلم أخذ .٨٨
 التعاون بمنظمة األعضاء الدول في اإلقامة مرافق تنظيم إطار في للمسلمين: الموائمة السياحة” عنوان تحت أنقرة

 وثيقة واعتبرتها للمسلمين الموائمة السياحة بشأن للكومسيك التوجيهية المبادئ بمشروع اللجنة رحبت ،”اإلسالمي
العمل. مجموعة من مقدمة مرجعية
ق٧)ا  0ا:<وم..اا:̂يا ينفي٧ الموائمة للسياحة ا;-)لج;ي;ةا لمبادئ ا مشروع وثيقة يشتملعلي الدمر^ ٩ \

 الفعالة المشاركة إلي بالسياحة المعنية الكومسيك عمل مجموعة في المسجلة األعضاء، الدول اللجنة دعت .٨٩
 ٢٠١٧ أيلول / سبتمبر ٢١ في انعقاده المقرر بالسياحة المعنية الكومسيك عمل لمجموعة العاشر االجتماع في

 في األعضاء الدول في األزمة من التعافي السياحة: قطاع في واألزمات المخاطر إدارة” عنوان تحت بأنقرة
 مجموعة في التسجيل إلي اآلن، إلي تسجل لم التي األعضاء، الدول اللجنة دعت كما .”اإلسالمي التعاون منظمة

الكومسيك في السياحة عمل

 منتدى - اإلسالمي/الكومسيك التعاون لمنظمة الخامس االجتماع عن الصادر بالتقرير علثا اللجنة أخذت .٩٠
 عنوان تحت إسطنبول مدينة في ٢٠١٧ لسنة اريأ / مايو من الرابع في المنعقد - الخاص القطاع في السياحة

 التعاون منظمة في األعضاء الدول في والحلول الحديثة التحديات السياحة: قطاع في األزمات وإدارة ؤؤاالتصال
 المقبل. السياحة عمل مجموعة اجتماع خالل المنتدى وصيات دراسة إمكانية إلى اللجنة أشارت ”اإلسالمي

 بعنوان المشروع تنفين في األعضاء الدول من أخرى دول عشر مع بالتعاون ايماليز جهود على اللجنة أثنت .9 1
 المجتمع على القائمة السياحة قطاع في العاملين مستوى بتحسين المنوطة اإلستراتيجيات عن قصيرة تدريبية دورة”

 إطار في المشاريع القتراح الثالثة الدعوة ضمن بنجاح ”اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول داخل المحلي
الكومسيك مشاريع تمويل

 منتجي قدرات تعزيز” بعنوان المشروع تنفين في ومالي السنفال مع بالتعاون غامبيا جهود على اللجنة أثنت .9٢
 المشاريع القتراح الثالثة الدعوة ضمن بنجاح ”اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول داخل اليدوية الحرف

الكومسيك شاريع تمويل إطار في

 اإلحصائية األبحاث مركز ومن وغامبيا والسودان موزمبيق من المبذولة الجهود على كذلك اللجنة أثنت .93
 الدعوة ضمن ٢٠١٧ في تنفيذها المقرر التالية المشروعات في اإلسالمية للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية

الكومسيك: مشاريع تمويل إطار في المشاريع القتراح الرابعة
 بواسطة تنفيذه سيتم ”للمسلمين الموائمة السياحة مجال في العاملين قدرات تعزيز” بعنوان المشروع -

والسنفال، مالي مع بالتعاون موزمبيق
 التعاون منظمة في األعضاء الدول داخل اليدوية الحرف ومنتجي عمالء قدرات تعزيز” بعنوان المشروع —

وجيبوتي، تشاد مع بالتعاون السودان بواسطة تنفيذه سيتم ”اإلسالمي
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 سيتم ”والضيافة والسباحة، اإلسالمية، السباحة مجال في واعتماد تدريب برنامج تطوير” بعنوان المشروع -
والسنفال، نيجيريا بالتعاون غامبيا بواسطة تنفيذه

 األعضاء الدول داخل للمسلمين الموائمة السياحة وتعزيز تطوير حول تدريبي برنامج” بعنوان المشروع —
 واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث مركز بواسطة تنفيذه سيتم ”اإلسالمي التعاون منظمة في

األعضاء. الدول من دولة ١٨ مع بالتعاون اإلسالمية للدول والتدريب

 لوزراء اإلسالمي للمؤتمر العاشرة الدورة الستضافة الشعبية ننفالديش جمهورية بعرض اللجنة رحبت .٩٤
 والمؤسسات األجهزة وجميع األعضاء الدول ودعت دكا، في ٢٠١٧ الفاني تشرين / نوفمبر ١٤ - ١٢ بين السياحة

 الحدث هذا في الفعالة المشاركة إلى للكومسيك، العامة األمانة ذلك في بما اإلسالمي، التعاون منظمة في الصلة نات
الهام.

 ٢٠١٧ شباط / فبراير ٩ إلى ٦ من المدة في للسياحة العاشر الدولي طهران معرض بانعقاد اللجنة رحبت .٩٥
اإلسالمية. إيران جمهورية طهران، في

 وجهود التجارة لتنمية اإلسالمي المركز وعرض لالستضافة العربية مصر جمهورية بعرض اللجنة أشادت .٩٦
 في الخاص والقطاع العام القطاع حول«استثمار منتدى لتنظيم والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة
 لمنظمة العامة األمانة مع بالتعاون القاهرة، في ٢٠١٧ األول تشرين / أكتوبر ١٨ في اإلسالمية» السياحة مجال

 والغرفة اإلسالمية، للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث ومركز اإلسالمي، المؤتمر
 منظمة معرض هامش على العربية مصر بجمهورية والصناعة التجارة ووزارة والصناعة، للتجارة اإلسالمية

 الوزراء لمجلس واألربعين الثالث االجتماع في المعني للقرار واستذكارا للسياحة» الثالث اإلسالمي المؤتمر
 ومنتدى اإلسالمي التعاون منظمة مع والتنسيق بالتعاون سيعمل المنتدى هذا بأن اللجنة رحبت فقد األجانب،
الكومسيك» في الخاص القطاع في السياحة

 تنظيم على التجارة لتنمية اإلسالمي والمركز باالستضافة السعودية العربية المملئ بعرض اللجنة رحبت .٩٧
 في ٢٠١٧ الثاني تشرين نوفمبر/ ٢٧ إلى ٢٦ من الفترة في الواحات» واقتصاد النخيل حول«شجر عمل ورشة
 اإلسالمية للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث مركز مع بالتعاون المنورة المدينة

 الدولي ؤؤالمعرص هامش على بالمدينة، والصناعة التجارة وغرفة والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية والمنظمة
 المؤتمر منظمة لبلدان السياحة كمدينة المنورة بالمدينة االحتفال إطار في اليدوية»، والحرف الخفيفة للصناعات
.٢٠١٧ في اإلسالمي

 الثنائي األمن واستدامة الززعي القطاع إنتاجية رع األعمال: جدول في ٨ البند

 / مارس ٣ في الكومسيك في الزراعة عمل لمجموعة التاسع االجتماع انعقاد وتقدر العلم اللجنة أخذت إذ .٩٨
 رحبت ،”اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في الفذاء هدر من الحد” عنوان تحت أنقرة في ٢٠١٧ آذار

: بالسياسات المتعلقة التالية بالتوصيات اللجنة

 يتضمن شمولي سياق في الغذائي الهدر من للحد طريق وخارطة محدد تشريعي عمل إطار تطوير ٠
التوريد. سلسلة

الفذاء توزيع وشبكات الطعام بنوك تطوير ٠
 واالستهالك التوريد سلسلة في الغذائي بالهدر الوعي لرفع قوية وحمالت مبادرات إطالق ٠

»اا يشتملعليالتوصيات الدمر^ ١٠ )الملحق ت0ا; س سا الهاهأليأثلها( األسباب ذلك في بدما ةاا

 في الفعالة المشاركة إلى الكومسيك، في الزراعة عمل مجموعة في المسجلة األعضاء، الدول اللجنة دعت .٩٩
عنوان تحت ٢٠١٧ أيلول / سبتمبر ٢٨ في انعقاده المقرر الكومسيك في الزراعة عمل لمجموعة العاشر االجتماع
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 تسجل لم التي األعضاء، الدول اللجنة دعت السوقية". المؤسسات وتطوير إنشاء الزراعية السوق أداء "تحسين
الكومسيك في الزراعة عمل مجموعة في التسجيل إلى اآلن، إلى

 التوالي على التالية المشروعات تنغيذ في وتركيا وفلسطين إيران دول من المبذولة الجهود على اللجنة أثنت .١٠.
الكومسيك: مشاربع تمويل إطار في المشاريع القتراح الثاثة الدعوة ضمن

والتوريد، اإلنتاح، بإدارة يتعلق فيما الريفية المناطق في المعيشية األسر "تمكين بعنوان المشروع تنغيذ —
وتركيا، أذربيجان من كل مع بالتعاون إيران دولة بواسطة السوق" إلى والوصول

 مثل مختلفة تقنيات استخدام طريق عن الصفيرة المجترة الحيوانات إنتاجية "زيادة بعنوان المشروع تنفين —
األردن مع بالتعاون فلسطين دولة بواسطة المائية" والزراعات التعذية ومجموعات المخزن العلف

وتونس،
 / المالك لصفار الويب على وصفحات اتصال، وشبكة بيانات، قاعدة "تأسيس بعنوان المشروع تنفين —

اإلسالمي" التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما المزارعة للعائالت الزراعية التعاونية المشاريع
اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول من دولة وعشرين أربع مع بالتعاون تركيا دولة بواسطة

 المقرر التالية المشروعات في وأوغندا وإندونيسيا غامبيا دول من المبذولة الجهود على كذلك اللجنة أثنت .١٠ ١
الكومسيك: مشاريع تمويل إطار في المشاريع القتراح الرابعة الدعوة ضمن ٢٠١٧ في تنفيذها

 المناطق في المعيشة أسباب لتحسين الحصاد بعد الحبوب مزروعات من الفاقد "تقليل بعنوان المشروع —
وإندونيسيا، نيجيريا مع بالتعاون غامبيا بواسطة تنفيذه سيتم الريفية"

 في األعضاء الدول في والمتوسطة الصفيرة الحقول أصحاب المزارعين دخل "تحسين بعنوان المشروع —
 إندونيسيا بواسطة تنفيذه سيتم الحيواني" اإلنتاج من الفاقد تقليل خالل من اإلسالمي التعاون منظمة

والسودان، وماليزيا ومصر السالم دار بروناي مع بالتعاون
 بواسطة تنفيذه سيتم الزراعي" اإلنتاج لمعايير واالمتثال ومراجعة إعداد قدرات "تعزيز بعنوان المشروع —

وغامبيا. والسودان العاج وساحل تركيا مع بالتعاون أوغندا

الفقر حدة من التخفيف األعمال: جدول في 9 البند

 / أبريل ٦ في الفقر حدة من التخفيف عمل لمجموعة التاسع االجتماع عقد وتقدر علما اللجنة نأخذ فيما.١٠٢
 رحبت للفقر"، مصيدة اإلسالمي: التعاون منظمة في األعضاء الدول في التفذية "سوء عنوان تحت ٢٠١٧ نيسان
:بالسياسات المتعلقة التالية بالتوصيات اللجنة

من اإلنجاب سن في النساء تجاه وخصوصا للتفذية، ومراعية بالتفذية متعلقة تدخالت وتنفيذ تطوير ٠
الضععيفة المجموعادت

منظمة توجيهات مع اتفاى الطبيعية الرضاعة ذلك في بما واألطفال الرضع تفذية ممارسات تحسين ٠
العالمية الصحة

 وإطالق الصحي، النظام وتعزيز للشرب، الصالح والماء الصحية، الرعاية إلى الشامل الوصول ضمان٠
التفذية نقص أشكال كافة على للقضاء المعدية األمراض بشأن تثقيفية حمالت

الفذائي لألمن التام االنعدام أوضاع في البارز للجميع، والمفيد اآلمن الطعام إلى الوصول توفير ٠
ق٧) ه ا األسباب ذلك بدما دت،١الحتعلقاءبادبات التوصيات الدمر^ ١١ \

 حدة من بالتخفيف المعنية الكومسيك عمل مجموعة في بالتسجيل قامت التي األعضاء الدول اللجنة دعت .١٠٣
 المقرر الفقر حدة بتخفيف المعنية الكومسيك عمل لمجموعة العاشر االجتماع في بفعالية المشاركة إلى الفقر

 التعاون منظمة بلدان في المحرومين األطفال عنوان«تعليم تحت ٢٠١٧ األول تشرين / أكتوبر ٥ في انعقادها
 في التسجيل إلى اآلن، إلى تسجل لم التي األعضاء، الدول اللجنة دعت الفقر". من الهروب إلى الطريق اإلسالمي:
الكومسيك في الفقر حدة من التخفيف عمل مجموعة

 المبادرات "تطوير بعنوان المشروع تنفيذ في وتركيا ماليزيا مع بالتعاون إندونيسيا جهود على اللجنة أثنت .١٠٤
األعضاء الدول داخل المجتمع مستوى على المستدامة المعيشة سبل تعزيز خالل من الفقر حدة من للتخفيف المحلية
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 الكومسيك مشاريع تمويل إطار في المشاريع القتراح الثالثة الدعوة ضمن بنجاح اإلسالمي'' التعاون منظمة في

 التالية المشروعات في وسورينام وإندونيسيا وغامبيا ألبانيا دول من المبذولة الجهود على كذلك اللجنة أثنت .١٠٥
الكومسيك: مشاريع تمويل إطار في المشاريع القتراح الرابعة الدعوة ضمن ٢٠١٧ في تنفيذها المقرر
ألبانيا بواسطة تنفيذه سيتم ”متكامل اجتماعي إسكان لخدمة طريق خارطة إنشاء” بعنوان المشروع —

وأنربيجان، تركيا مع بالتعاون
 والسنفال غامبيا في للنساء الصعيرة المشروعات وإدارة األعمال ممارسة على التدريب” بعنوان المشروع —

وسيراليون، السنفال مع بالتعاون غامبيا بواسطة تنفيذه سيتم ”وسيراليون
 أسواق فتح خالل من الفقراء لدعم المجتمع مستوى على المستدامة المعيشة سبل تعزيز” بعنوان المشروع —

وماليزيا، تركيا مع بالتعاون إندونيسيا بواسطة تنفيذه سيتم ”اإللكترونية التجارة عبر
 التعاون منظمة من مختارة دول في الطفولة لرعاية المهني التاهيل” بعنوان المشروع سورينام ستنفذ —

وغيانا. نيجيريا مع بالتعاون اإلسالمي»

 الخاصاميةفي؛فرابشا اإلسالميالسمةوالبرىهج التدس-السن صندوق - أ

 بالتزاماتها بالوفاء للتنمية اإلسالمي التضامن لصندوق تعهدت التي األعضاء الدول إلى طلبها اللجنة كررت .١٠٦
 الصندوق تمكين بغيبة بذلك للقيام اآلن، حتى بشيء للتنمية اإلسالمي التضامن لصندوق تتعهد لم التي الدول وتلك

 اتخان مراعاة األعضاء الدول من اللجنة طلبت كما األعضاء. الدول في اإلنمائية المشروعات من بمزيد القيام من
التطوع. سبيل على أخرى التزامات

 المختلفة الموارد وحماية الموارد لحشد جهوده بزيادة للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق من اللجنة طلبت .١٠٧
األعضاء. الدول في الخاص القطاع ذلك في بما

 صندوق لتنفيذ المختلفة التمويل مؤسسات من الموارد حشد في للتنمية اإلسالمي البنك بجهود اللجنة رحبت .١٠٨
 فاعلية. أكثر بصورة إفريقيا لتنمية الخاص والبرنامج للتنمية اإلسالمي التضامن

 للكومسيك، والثالثين والثانية الثالثين الحادية الدورتين في الصادرة الصلة نات القرارات إلى باإلشارة .١٠٩
 به القائم القدرات بناء لمشروع التمويل تخصيص من باالنتهاء للتنمية اإلسالمي البنك إلى طلبها اللجنة كررت
 في القطن برنامج إلنجاز وذلك اإلسالمية للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث مركز
بنجاح اإلسالمي التعاون منظمة دول

ع ايمخادمالا وناتعال منظمة مجابرن - ب ر ه اال>4ل ل ر ر

 واالقتصادية اإلحصائية األبحاث مركز يبذلها التي المتواصلة للجهود تقديرها عن اللجنة أعربت .١١٠
 في المتعددة التدريبية والدورات القدرات بناء برامج وتنفيذ بدء إزاء اإلسالمية للدول والتدريب واالجتماعية

 الدول. تلك في البشرية الموارد أداء وجودة القدرات تعزيز بغية األعضاء الدول اهتمام ومجاالت ميادين مختلف
البرنامج. لتمويل المالية الموارد من مزيد حشد إلى المركز دعت كما

 للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث مركز قدمه الذي التقرير إلى وبالنظر .١١١
 تأسيس في المركز لمساهمات وتقديرا والتدريب، المهني للتعليم اإلسالمي التعاون منظمة برنامج حول اإلسالمية

 لمنظمة التابعة األخرى والمؤسسات المركز من اللجنة طلبت اإلسالمية، أوغندا جامعة في المهني للتدريب مركز
 كابول. في المرتقبة اإلسالمية الجامعة في مماثل كيان لتاسيس الالزمة الجهود بذل اإلسالمي التعاون

 مركز عليها القائم المختلفة القدرات بناء برامج ودعم في المشاركة إلى األعضاء الدول اللجنة دعت .١١٢
 التعاون منظمة برنامج إطار في اإلسالمية للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث

والتدريب. المهني للتعليم اإلسالمي
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امة JiLu-AJlA-iAUltui ا تنغبذاهد- ج

 تنسيق مكتب من اللجنة طلبت للكومسيك، والثالثين الثانية الدورة عن الصادر القرار إلى باإلشارة .١١٣
 المستدامة التنمية أهداف تنغيذ عند إجرائها يتم التي االسالمي التعاون منظمة مؤسسات أنشطة تجميع الكومسيك

 عليها. بناء والثالثين الثالثة الكومسيك دورة إلى بها تقرير وتقديم األعضاء الدول في
 أهداف أولويات نحو اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول توجهات باستبيان" علخا اللجنة أحيطت .١١٤

 اإلسالمية للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث مركز أجراها التي المستدامة» التنمية
 االستبيان نتائج عن تقرير تقديم المركز من وطلبت األعضاء، للدول األولوية نات المستدامة التنمية أهداف لتحديد

 والثالثين الثالثة الكومسيك دورة إلى

المالي لتعاون١ أواصر توطيد األعمال: جدول في ١٠ البند

 آنار / مارس ٣٠ في الكومسيك في المالي التعاون عمل لمجموعة التاسع االجتماع انعقاد اللجنة تثخن وإذ .١١٥
 رحبت ،”اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في العام الدين إدارة تحسين” عنوان تحت أنقرة في ٢٠١٧
: بالسياسات المتعلقة التالية بالتوصيات اللجنة

 مخصصة إستراتيجية إلى باإلضافة محددة مهام تتولى العام الدين إلدارة مستقلة وحدة تعزيز/إنشاء٠
الدين إلدارة

المحلي، الدين سوق نخسين / تطوير ٠
الدائنين، قاعدة وتنويع توسيع ٠
العام، الدين استحقاق متوسط أمد زيادة ٠
الكلي. االقتصاد مخاطر إدارة طرق تطبيق ٠
(٧\j ا1 ا يشتملعلىا الدمر^ ١٢« ك ةاا-.ساس*ت0; ذل ما د ةال األسباب ب ههتا ث أ ألي

 المشاركة إلى الكومسيك، في المالي التعاون عمل مجموعة في المسجلة األعضاء، الدول اللجنة دعت .١١٦
 تنوع” عنوان تحت أنقرة في ٢٠١٧ األول تشرين / أكتوبر ٢٦ في انعقاده المقرر التاسع االجتماع في الفعالة
 مجموعة في التسجيل إلى اآلن، إلى تسجل لم التي األعضاء، الدول اللجنة دعت كما ”اإلسالمي التمويل آليات
الكومسيك في المالي التعاون عمل

 إطار بعنوان«نحو لمشروع الناجح للتنفيذ وسيراليون نيجيريا مع بالشراكة غامبيا بجهود اللجنة أشادت .١١٧
 الكومسيك مشروع تمويل عمل إطار في الثالث للمشروع الدعوة خالل اإلسالمية» للمالية محسن مؤسسي عمل

ألعضاء الدول ت١ستيىاورص- أ االمماد^ التعاون ا

 التابعة العمل فرق وجهود اإلسالمي التعاون بمنظمة األعضاء الدول بورصات منتدى بجهود اللجنة رحبت .١١٨
 المنتدى ينظمها التي األنشطة في الفعالة المشاركة إلى األعضاء الدول ودعت له

 بمنظمة األعضاء الدول بورصات لمنتدى السر أمانة تتولى التي اسطنبول بورصة بعرض اللجنة رحبت .١١٩
 الدول جميع من وطلبت اسطنبول، في ٢٠١٧ في للمنتدى عشر الحادي الملتقى باستضافة اإلسالمي التعاون

الحدث. هذا في الفعالة المشاركة األعضاء

 بورز آند ستاندرد لمؤشر الترويج دعم للتنمية اإلسالمي والبنك األعضاء الدول من كذلك اللجنة طلبت .١٢٠
له التابعة الفرعية والمؤشرات اإلسالمي/الكومسيك التعاون لمنظمة

 في المحرز التقدم على اللجنة اطلعت للكومسيك، والثالثين الثانية الدورة عن الصادر القرار إلى باإلشارة.١٢١
 منصة بورصة/ إنشاء فهدب التكيف، من عالية بدرجة تتمتع اإلنترنت، عبر الذهب ومقاصة لتجارة منصة تأسيس
 الالزمة الدراسات إجراء المنتدى المنتدى/أمانة من وطلبت األعضاء، الدول من المتطوعين بين الذهب تداول

للكومسيك والثالثين الثالثة الدورة إلى شامل تقرير وتقديم المقترحة للمنصة/البورصة
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 البورصة المنصة/ لدعم المنتدى عمل فريق في الفعالة المشاركة إلى المهتمة األعضاء الدول اللجنة دعت .١٢٢
التنظيمية. األطر وتنسيق البورصات دمج بعملية التعجيل خالل من المقترحة

 المالية علىاألسواق الرقابية الجهات بين التعاوزفدما - ب

 للكومسيك التابع المالية األسواق على الرقابية الجهات منتدى عمل فرق بذلتها التي بالجهود اللجنة رحبت .١٢٣
 فرق واليات إنجاز في واإلسهام اجتماعانه، في المشاركة خالل من المنتدى جهود دعم إلى األعضاء الدول ودعت
أعماله. لمتابعة بالتعاقد صأشخا وتعيين العمل

 الملتقى باستضافة المنتدى سر أمانة تتولى التي تركيا في المالية األسواق هيئة بعرض كذلك اللجنة رحبت .١٢٤
 جميع من وطلبت اسطنبول، في ٢٠١٧ في للكومسيك التابع المالية األسواق على الرقابية الجهات لمنتدى السادس

الملتقى. هذا في الفعالة المشاركة األعضاء الدول

 التقدم على اللجنة اطلعت للكومسيك، والثالثين الثانية الدورة عن الصادر المعني القرار إلى باإلشارة .١٢٥
 في األعضاء الدول بين فيما للكومسيك تابعة إلكترونية عقارية منصة بتأسيس المنتدى اقتراح بشأن المحرز
 الدراسة استكمال المنتدى المنتدى/أماذة من وطلبت المنتدى، في والمشاركة المهتمة اإلسالمي التعاون منظمة
 األوراق وأسواق الوطنية الهيئات من المقدم الدعم مع المقترحة، المنصة لتأسيس المطلوبة المراحل لتحديد الشاملة
المتطوعة. األعضاء الدول في المعنية المالية

 الدراسات في الفعالة والمشاركة لها التابعة المعتمدة الهينات تحديد إلى المهتمة األعضاء الدول اللجنة دعت .١٢٦
 اإللكترونية. العقارية الكومسيك منصة لتأسيس الالزم الغني العمل بمواصلة للتعجيل الالزمة

النقدية والسلطات المركزية المصارف بين التعاون - ج

 الدول في النقدية والسلطات عشر الخامس االجتماع الستضافة التركي المركزي البنك بعرض اللجنة رحبت .١٢٧
 وطلبت التركية، بودروم مدينة في ٢٠١٧ أيلول / سبتمبر ٢٢ و ٢١ يومي اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

الفعالية. تلك في الفعالة المشاركة األعضاء الدول كافة من

 واالقتصادية اإلحصائية األبحاث مركز ينظمها التي القدرات وبناء التدريب ببرامج اللجنة رحبت .١٢٨
 المركز وطالبت المركزية بالمصارف المرتبطة بالقضايا يتعلق فيما اإلسالمية للدول والتدريب واالجتماعية

 األعضاء. الدول في الصلة نات للمؤسسات األنشطة هذه مثل تنظيم بمواصلة

للحدود العابر النقل ممرات 'تعزيز بشأن النظر وجهات لتبادل التحضيرية األعمال األعمال: جدول في ١١ البند
اإلسالمي" التعاون بمنظمة األعضاء الدول بين الوطنية

 االجتماع من اللجنة طلبت للكومسيك، والثالثين الثانية الدورة عن والصادر المعني القرار إلى باإلشارة .١٢٩
 تشرين / أكتوبر ١٩ و ١٨ يومي أنقرة في سيقام والذي الكومسيك، في واالتصاالت النقل عمل لمجموعة العاشر
 بشأن ملموسة بتوصيات الخروج الصلة، نات اإلسالمي التعاون منظمة مؤسسات مع بالتعاون ،٢٠١٧ األول

 التعاون بمنظمة األعضاء الدول بين الوطنية للحدود العابرة النقل ممرات تعزيز” بالموضوع المتعلقة السياسات
للكومسيك والثالثين الثالثة الدورة إلى بها تقرير وتقديم ”اإلسالمي

 وإرسالها المذكور الموضوع حول ببلدانهم الخاصة التقارر إعداد على األعضاء الدول اللجنة حثت .١٣٠
.٢٠١٧ األول تشرين / أكتوبر ١٥ أقصاه موعد في الكومسيك تنسيق مكتب إلى إلكترونيا
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شأنها تبادل مكن٠المواضبعالتيي - ا آلراء ̂اب،لةوالث الدورة في ا  سسك١للكو غا؛ثثيلال>

 الرابعة الدورة في اآلراء لتبادل الوزارية الجلسة في مناقشتها المحتمل التالية بالمواضع علما اللجنة أخذت .١٣١
للكومسيك: والثالثين

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في الجمركية المخاطر إدارة نظم كفاءة رفع : 1 الموضوع
 في األعضاء الدول في إليها الوصول وإمكانات الزراعية االغنية أسواق أداء تعزيز :٢ الموضوع

االسالمي التعاون منظمة
اإلسالمية المالية األسواق في الصكوك دور :٣ الموضوع
 منظمة في األعضاء الدول في المؤسسات إنشاء وإستراضيات السياحية الوجهات تطوير : ٤ الموضوع

اإلسالمي التعاون
 التعاون منظمة في األعضاء الدول في التعليم جودة المستدامة التنمية أهداف تنفين :٥ الموضوع

اإلسالمي
 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في للنقل التحتية البنية تمويل :٦ الموضوع

 حول آرائهم لمعرفة األعضاء الدول على للرأي استطالع توزيع الكومسيك تنسيق مكتب من اللجنة طلبت .١٣٢
 للكومسيك والثالثين الثالثة الدورة إلى بالنتائج تقرير وإرسال أخرى، آراء وأية النكر سالفة المواضع

٢٣-٢٠ )اسطنبول، لثكومسيك لثالثون١و الثالثة قرالدو أعمال جدول مشروع األعمال: جدول في ١٢ البند

(٢٠١٧ الثاني تشمين / نوفمبر

للكومسيك والثالثين الثالثة الدورة إلى األعمال جدول مشروع إرسال وقررت اللجنة أعدت .١٣٣
ق٧) للكوم,ادسئق( والثالثين ا لدورة ا عمال أ جدول مشروع من ذا;ة ;يشتملعلى لمرفق ا ١٣ \

الختامية الجلسة

 منظمة لدى التركيبة لجمهورية الدائم الممثل شان، موتلو صالح السفير سعادة ترأسها التي الختام جلسة وفي .13٤
به. المرفئ والمالحق التقرير اللجنة اعتمدت اإلسالمي، التعاون

 العربية المملكة وفد سيرئ الزبن، العزيز عبد بن سامي السيد سعادة أعرب المشاركة، الوفود كل عن ونيابة.13.
 لتوجيهاته الكومسيك سيورئ التركية اجمهورية سيرئ أردوغان، طيب رجب السيد لفخامة شكره عن السعودية،

 واختتم المتابعة. لجنة ألعضاء ضيافتهم حسن على التركية والحكومة الكومسيك برعاية التعاون جهود حول القيمة
 جهودها على المشاركة الوفود كافة وشكر االجتماع في المعتمدة التوصيات اهمية على بالتشديد كلمته سعادته

 اإلسالمي التعاون لمنظمة العامة باألمانة المالية الشؤون إدارة من خاسانوف جاخونجير السيد ألقى كما.136
 وشدد اإلسالمي. التعاون لمنظمة العام األمين العثيمين، يوسف الدكتور/ سعادة عن نيابة الختامية المالحظات

 بين والتجاري االقتصادي التعاون زيادة أجل من الكومسيك قرارات وتنفين متتابعة أهمية على خاسانوف السيد
 جهودهم على اإلسالمي التعاون منظمة ومؤسسات وأجهزة األعضاء الدول بشكر كلمته .وختم األعضاء الدول

 العمل. :برنامج ٢٠٢٥ حتى اإلسالمي التعاون منظمة عمل برنامج تحقيق إلى الرامية

 مولتو صالح السفير سعادة قال االجتماع، اختتام بنجاح سعادته عن أعرب أن وبعد الختامية، كلمته وفي .13٧
 التقدم بفضل بينها والتجارية االقتصادية الروابط تزداد فيما يوم بعد يوما تتقلص العالم دول بين المسافات أن شان

 أال إسالمية كدول علينا يتعين أنه السياق، هذا في وأكد واالتصاالت. والنقل للتكنولوجيا التحتية البنية في الهائل
.الركب عن نتاخر
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 األفضلية نظام لتفعيل المطلوبة الخطوات إنهاء إلى المعنية األعضاء الدول جميع شان السفير سعادة ودعا .١٣٨
 فرق سياسات توصيات تنفين أهمية على شدد كما اإلسالمى. التعاون منظمة فى األعضاء الدول بين ذيما التجارية

 المتابعة، لجنة اجتماعات حضرت التى الدول وفود اتصال نقاط تعاون أهمية مؤكدأ األعضاء الدول عمل
للكومسيك. الوزارية والدورات

 وممثلي والمقرر األعضاء الدول وفود لجميع وتقديره شكره عن باإلعراب كلمته شان السفير سعادة واختتم .١٣٩
 النين الموظفين وكافة والمدققين والمترجمين للكومسيك التابع التنسيق ومكتب اإلسالمى التعاون منظمة مؤسسات

االجتماع. إنجاح فى ساهمت التى جهودهم على االجتماع تنظيم فى شاركوا
ل ا UfUا نعص من نسخة )مرفق ^ الدسيد> دد1ل (١٤ الدملحقررهأ مولتو صا
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 المشاركين قائمة

 والثالثين الثالث االجتماع في

الكومسيك عن المنبثقة المتابعة للجنة

(٢٠١٧ مايو/آيار ١١-١٠ ، )أنقره

A. MEMBER COUNTRIES OF THE OIC

REPUBLIC OF GABON
- Mr. CLEMENT MASSALA M A .O N G A U L T  

First Counsellor, Embassy o f Gabon in Ankara
- Mr. T H B A U LT  IFOUNGA

Chief o f Protocol, Embassy o f Gabon in Ankara 

REPUBLIC OF INDONESIA
- Ms. AYU  W ULAN SAGITA 

Deputy Director, Ministry o f Trade
- Ms. t t ttt w in a r t i

Head o f Section, Ministry o f Trade
- Ms. ADE VERONICA CHWSTffi

Second Secretary, Ministry o f Foreign Affairs 

STATE OF KUW AIT
- Mr. SAAD ALRASHIDI

Head o f the OIC Affairs Division, toternational Economic Cooperation Department
- Mr. AM M AR د   m a a r a f t

Second Secretary, Embassy o f Kuwait in Ankara 

MALAYSIA
- Amb. ABD RAZAK ABDUL W AHAB 

Ambassador, Embassy o f Malaysia in Ankara
- Ms. AN ITA  KAUR GALA SINGH

Head o f Chancery, Embassy o f Malaysia in Ankara

REPUBLIC OF NIGER
- Mr. MOUSSA DOURFAYE

First Counsellor, Embassy o f Niger in Ankara

ISLAMIC  REPUBLIC OF PAKISTAN
- Dr. YOUSAF lU N A in

Consul General, Consulate General o f Pakistan in Istanbul
- Mr. UMER S roD IQ ra

First Secretary, Embassy o f Pakistan in Ankara

STATE OF PALESTINE
- Mr. RAFAT OMAR R AYYAN  

Director, Ministry o f National Economy
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- Mr. ANAS SHAHADA
Director, Ministry o f Finance and Planning

- Mr. A ZM I ABU GHAZALEH 
Counsellor, Embassy o f Palestine in Ankara

STATE OF QATAR
- Mr. HASSAN A L MOH ANNADI

Economic Consulting, Ministry o f Economy and Commerce
- Mr. MANSOOR H A M ffi A LN A IM I

Economic Consulting, Ministry o f Economy and Commerce 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
- Mr. SAMI B IN  ABDULAZIZ AZZEBIN

Director General o f Arabic and Islamic Trade Relations, Ministry o f Commerce and 
Investment

- Mr. ANWAR b in  H A S U S ^
Commercial Attache, Embassy o f Saudi Arabia in Ankara

- Mr. KHAT.ro ALHARTHI
First Secretary, Embassy o f Saudi Arabia in Ankara 

REPUBLIC OF TURKEY
- H.E. LUTFl ft .v a n

Minister, Ministry o f Development
- M r f a t H  h a s d e m ^

Deputy Undersecretary, Ministry o f Development
- Mr. FERRUH TIGLI

Senior Advisor, Ministry o f Development
- H E . Amb. S ALte M JT L U  §EN

Ambassador, OIC Permanent Representative, Ministry o f Foreign Affairs
- Mr. SADIK ARSLAN

Chief Advisor, Presidency o f the Republic o f Turkey
- Mr. ل س  G٥ K ؟ EN

Deputy Director General, Ministry o f Foreign Affairs
- Mr. MUSTAFA B A r a i^ T L U  

Head o f Department, TOBB
- Ms. AY§E ؟ E LK T E N

Head o f Department, Ministry o f Family and Social Policy
- Mr. H AKAN  AYTEK iN  

Manager, Borsa Istanbul
- Mr. K ٧ R§AT Y ILM AZ 

Manager, TSE
- Ms. REFIKA A TA LA Y  YENEN

Manager, Ministry o f Food, Agriculture and Livestock
- Mr. m e h m e t  DOGAN

Departmental Manager, Ministry o f Transport Maritime Affairs and Communications
- Mr. SAFiYE ATAKU L

Deputy Branch Manager, Ministry o f Transport Maritime Affairs and 
Communications

- Ms. t u G؟ e n a z  u Gu r l u  
A dvisor, TOBB
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- Ms. FATM A ZEHRA SAYAR 
Coordinator, EXIM BANK

- Dr. M E L iK  A Y TA ؟
Engineer, Ministry o f Food, Agriculture and Livestock

- Mr. BELDE KARACA
Engineer, Ministry o f Food, Agriculture and Livestock

- Mr. AHMET BUDAKLIER
Engineer, Ministry o f Food, Agriculture and Livestock

- Mr. iZZET Y ILM AZ
Engineer, Ministry o f Food, Agriculture and Livestock

- Mr. BURAK ERDOGAN 
Senior Expert, TOBB

- Ms. SE؟ R  SAYIN KUTLUCA 
Senior Legal Expert, SPK

- Mr. GOKHAN GULEY
Expert, Ministry o f Food, Agriculture and Livestock

- Mr. H AKAN  ARSLAN
Expert, Ministry o f Food, Agriculture and Livestock

- Mr. K U B iLA Y  ?iM?EK 
Expert, TOBB

- Mr. MUSTAFA OZSOY
Expert, Ministry o f Culture and Tourism

- Mr. OZGU EViRGEN 
Expert, TCMB

- Mr. UTKU ?EN
Expert, Undersecretariat o f Treasury

- Ms. CANSU TANRIVERDi 
Expert, Ministry o f Economy

- Ms. EDA A K ؟ A
Expert, Development Bank o f Turkey

- Ms. NEVAL Di?CiOGLU
Expert, Ministry o f Culture and Tourism

- Ms. ? E ff lA  A L i HASAN 
Expert, TOBB

- Ms. GUL ERTAN
- Expert, SPK
- Mr. A ™ E T  § E ^ E T  DAYIOGLU

EU Expert, Ministry o f Customs and Trade
- Mr. KER iM  TOKGOZ

EU Expert, Ministry o f Customs and Trade
- Mr. M AHM UT VAR LI 

Assistant Expert, Borsa istanbul
- Mr. LOKM AN COMART

Assistant Expert, M inistry o f Customs and Trade
- Ms. NiLUFER OBA

Third Secretary, Ministry o f Foreign Affairs
- Ms. BA?AK KA R A K A Y A

Translator, M inistry o f Family and Social Policy
- Ms. TAM IN A  K iBAR

Officer, Ministry o f Food, Agriculture and Livestock
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- Ms. GUZIN DEDE
Officer, Ministry o f Food, Agriculture and Livestock

B. THE OIC GENERAL SECRETARIAT

THE OIC GENELRAL SECRETARIAT
- Mr. ia k h o n g ir  KHASANOV

Professional Officer, Economic Affairs Department

C. OIC SUBSIDIARY ORGANS

STATISTICAL, ECONOMIC , SOCIAL RESEARCH AND TRAINING  CENTER FOR 
ISLAMIC  COUNTRIES (SESRIC)

- Mr. N A B IL  DABOUR 
Assistant Director General

- Mr. MEHMET F A T te  SERENE!
Director o f Training and Technical Cooperation Department

- Ms. ZEHRA Z ^ R U T  SEL؟ UK
Director o f Statistics and Information Department

- Dr. KENAN BAGCI 
Researcher

- Mr. ABD ULH AM iT 07TURK 
Expert

- Mr. ONUR ؟ AGLAR 
Technical Cooperation Specialist

ISLAMIC  CENTER FOR THE DEVELOPMENT OF TRADE (ICDT)
- Mr. m o k h t a r  w a r id a  

A ssistant Director General

D. SPECIALIZED ORGANS OF THE OIC

ISLAMIC  DEVELOPMENT BANK (IDB) GROUP
- Mr. ABDUL BASIT JAM 

Cooperation Officer
- Mr. OTSSEIN K H A L ff TAMA 

Advisor to the CEO, ICIEC
- Mr. HARUN C F tlK  

Senior Manager, ITFC

E. AFFILIATED ORGANS OF THE OIC

ISLAMIC  CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE (ICCIA )
- Ms. A TT IY A  NAW AZISH A L I 

Assistant Secretary General
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STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE FOR ISLAMIC  COUNTRIES 
(SMIIC )

- Mr. iHSAN Ov UT  
Secretary General

- Ms. EMEL GON؟
Executive Assistant

F. COMCEC COORDINATION OFFICE

- Mr. M E . E T  M E T ^  EKER
Director General, Head o f COMCEC Coordination Office

- Mr. SEL؟ U  KO ؟
Head o f Department

- Mr. BURAK KARAGOL 
Head o f Department

- Mr. F A T H  Un i  u  
Senior Expert

- Mr. BRG EHAN OZBAYLANLT 
Expert

- Mr. GOKTEN d a m a r  
Expert

- Mr. CAFER B i؟ ER 
Expert

- Mr. CEZMi ONAT 
Expert

- Mr. e m r f t l a h  K A Y A  
Expert

- Mr. iS M A iL ؟  AGr I  OZCAN 
Expert

- Mr. M E . E T  TARAK؟ IOGLU 
Expert

- Mr. SERVET OR؟ UN ERPi?
Expert

- Ms. v R d a n  BARAN 
Expert

- Mr. m e h m e t  AK iF  ALAN BAY 
Expert

- Mr. OKAN POLAT 
Expert

- Mr. N iHAT a k b a l ^
Expert

- Mr. f a z e . ATATA 
Expert

- Mr. MUSTAFA AniT. SAYAR 
Expert

- Mr. EREN sUm e r  
Expert

- Mr. HASAN y f n Ig Ue 
Expert
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- Mr. MEHMET C. AKTA?
Expert

- Mr. A L i ORU؟
Expert

- Mr. ؟ AGRI OZEN 
Expert

- Ms. HANDE O Z D E M ^
Acting Head o f Department

- Mr. NAZJM GUm U?
Protocol Relations

- Mr. O M A N  OZTA?KJN 
Press and Protocol Relations

- Mr. KEM AL ARSLAN 
Meeting Rooms

- Ms. LEYLA A?K 
Social Program

- Ms. OZGUL Y ٧ KSEL 
Coordinator

- Ms. NAZiFE GULGEN 
Social Program

- Ms. EM iNE D E M K E L 
Documentation Center

- Ms. H. GUL SAYIN 
Documentation Center

- Mr. OZAN LiF 
Documentation Center

- Mr. ERCAN iB iK  
Logistic and Transportation

- Ms. EBRU ؟ E T ^ K U R ? ^  KAN YILM AZ 
Visual Designer &  Meeting Rooms

- Ms. BiLGE GULLU 
Executive Secretary

- Ms. H A V V A  KOSEOGLU 
Registration Office and Accommodation

- M r. A L i VURAL
Web Designer &  Meeting Rooms
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كية بالتر األصل;

الكومسيك، لجنة ورئيس التركية الجمهورية رئيس فخامة رسالة

أردوغان، طيب رجب
 عن المنبثقة المتابعة للجنة والثالثين الثالث االجتماع إلى

االسالمي. التعاون لمنظمة والتجاري اإلقتصادي للتعاون الدائمة اللجنة

(٢٠١٧ مايو ١٠ (أنقرة،

 الموقر، االجتماع رئيس حضرة
المحترمون، المتابعة لجنة أعضاء السادة

وأخواتي، إخواني
وبركانه هلال١ ورحمة عليكم السالم
والتقدير. الود بكل قلبي أعماق من جميعا أحييكم

 للجنة التابعة المتابعة للجنة والثالثين الثالث االجتماع في المشاركة الوفود أعضاء بكل أرحب أن أود
 اإلسالمي. التعاون لمنظمة والتجاري االقتصادي للتعاون الدائمة
 المسلمون. يواجهها التي المشاكل لحل متواضعة خطوة هذا لقائنا من يجعل أن القدير العلي I ونسأل
 األعمال جدول في المساهمة على اع اإلج;'م هذا في المشاركين وأخواتي إخواني جميعأ إليكم بالشكر أتوجه

والنقد والمقترحات باألفكار
 أكبر. باهتمام يحظى المتابعة لجنة اجتماع بات بها، نمر التي العصيبة األوقات ظل في أنه أعلم

 معالمه. وتحدد القادم القرن مصير على بظاللها تلقي تطورات اليوم يشهد اإلسالمي فالعالم
آن في بنا نحدق التي والمحن الشدائد و التهديدات من العديد على للتغلب جاهدين نسعى فإننا وكمسلمين،

واحد.
 دماء - اإلرهابي غولن الله فتح وتنظيم والقاعدة داعش مثل - اإلرهابية التنظيمات تسفك جهة، فمن

 اإلسالموفوبيا مثل - االجتماعية األمراض تعاود أخرى، جهة ومن الدين، ستار خلف متسترة المسلمين
الغرب في الظهور - الثقافية والعنصرية األجانب وكره
 عن بحثا الطائفية االختالفات تثير التي اإلسالمي العالم في الدول بعض نرى فإننا ذلك، من الرغم وعلى
والتعصب. التوسعية على تقوم األجل، قصيرة منافع

 اليوم في مرات خمس المكرمة مكة نحو قبلتهم يوجهون النين األشخاص، هؤالء لمشاهدة قلوبنا وتدمي
 مستمر. بشكل البعض بعضهم يذبحون وهم قرون، منن النبي سنفن ويؤمنون للصالة،

 محعالحهم لتلبية البعضن به بضعحي الذي الغداء كبش مستقبلنا أصغبح فقد

 الخبيث. كالمرض اإلسالمية األمة جسد في تستشري نبذها على الكريم الرسول حثنا التي العصبية وعادت
 مع للتعايش األخرى األماكن من والعديد وأفغانستان وليبيا واليمن والعراق سوريا في أشقاؤنا يضطر كما

لحظة. كل في واإلرهاب والوحشية الموت
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 والمحزنة. المروعة الصورة لهذه «كفى» نقول أن هي ومسؤوليتنا
 مستقبلنا. منا تسرق أن األطراف لبعض الشخصية والمصالح والحقد للطمع نسمح أن يمكننا ال

 المتغطرسة. الجماعات من حفنة مصالح أجل من الحضارة من سنة وأربعمائة بألف نضحي أن يسعنا كماال
 كمسلمين. هويتنا تحدد ما هي األخوية روابطنا قوة إن جميعا: نعبها أن بجب واحدة حقيقة هناك

 الصالة عليه رسولنا ذلك على حثنا كما الواحد، الجسد كمثل والتآزر التآخي كمسلمين علينا الواقع، في
والسالم.

 حدا ويضع اإلسالمية األمة أبناء بين والشقاق الخالف بنور زرع مساعي سيحبط ما هو الحل هذا إن كما
 الشنيعة. المشاهد لهذه

وأخواتي، إخواني
 والعالمي. اإلقليمي الصعيدين على دائبين تركيا في نعمل المنطلق، هذا من

 أو المنهب أو اللغة أو العرق أو الدين، عن النظر بصرف والمضطهدين المظلومين جانب إلى ونقف
الطباع.

 االضطرابات. وتخفيف وأخواتنا إخواننا بين النزاعات لحل بإصرار نعمل فنحن
 إلى أراكان ومن باكستان، إلى فلسطين من المسلمون بها يمر التي والمعاناة المشاكل كثب عن نتابع إننا

تركستان. إلى البلقان ومن إفريقيا،
 ممن والعراقيين، السوريين من وشقيقاتنا أشقائنا من ماليين ثالثة على يربو ما الستقبال أنرعنا فتحنا لقد

 بعد بالدنا في ملجأ لهم وجدوا والذين سنوات، ست منن الدولة إرهاب مواجهة في للصمود يكافحون
والمجازر. القنابل من هروبهم

 ٢٥ يفوق االحتياجات تلك لتغطية ميزانيتنا من إنفاقه تم الذي المبلغ فإن المتحدة، األمم لحسابات وطبقا
أمريكي. دوالر مليار
 كيلومتر ٢٥٠. حوالي مساحتها منطقة في اإلرهاب على القضاء من تمكثا الفرات، درع عملية خالل ومن

 ديارهم. إلى للعودة سوري ألف لخمسين الفرصة أتيحت وبالتالي مربع،
 سياسي حل إيجاد بهدف مطولة محادثات ونعقد المسؤوليات من الكثير ونتحمل المبادرات من العديد نطلق

السورية. لألزمة
 وأخواتنا. إخواننا من الماليين أرواح على تقضي التي إفريقيا في المجاعة آذار من التقليل على نعمل كما
 دول بضعة قبل من معه التعامل يمكن أن من وأصعب أسوأ إفريقيا وشرق الصومال في الحالي الوضع إن

فق'ط

والمدنيين واألطفال النساء حياة حساب على تكون تمر ثانية وكل
 وشرق الصومال في الجفاف لمكافحة تأخير دون عاجلة إجراءات اتخان إلى األعضاء الدول أدعو إنني

إفريقيا.

الموقرين، الوفود ممثلي السادة
 حلول عن بالبحث يتعلق فيما األهمية بالغة منصات الكومسيك ولجنة اإلسالمي التعاون منظمة تمثل

 العالم. دول جميع إلى أصواتنا وتوصيل قضايانا، بشأن والتشاور للمشكالت،
اإلمكان. قدر منها وتستفيد الفرصة تلك تغتنم أن األعضاء الدول وعلى
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 وسمعتهما كفاءتهما دعم عن فضأل الكومسيك ولجنة المنظمة عمل لتعزيز جهودنا قصارى نبذل أن علينا
الدولية.

 الماضي. العام عشر الثالث اإلسالمي القمة مؤتمر تركيا استضافت تعلمون، وكما

 االقتصادي. المجال في وخصوصا هامة، قرارات إسطنبول قمة خالل اتخذنا وقد

 لتنفيذ الضرورية التدابير جميع سنتخن بأننا المؤتمر هذا ألعمال رئاستنا خالل من المنبر هذا من أعلن إنني
القرارات.

 منظمة عمل لبرنامج االقتصادية األقسام في اعتمدناه الذي القرار تنفيذ متابعة فإن ذلك، على عالوة
 المجال في التعاون في جهودنا لتنسيق كبيرة قيمة يحمل الكومسيك قبل من ٢٠١٥ اإلسالمي المؤتمر

االقتصادي.

 إسهامات الكومسيك عمل مجموعات اجتماعات إلى المقدمة بالمواضيع الخاصة األبحاث تقارير وتقدم
 أقرب. منظور من المختلفة االقتصادية المجاالت في للمنطقة الشاملة الصورة رؤية على تساعدنا كبيرة

 جانب من فعال وإسهام بمشاركة الموضوعة بالسياسات المتعلقة التوصيات على كبيرة أهمية أعلق وإنني
االجتماعات. هذه في األعضاء الدول

 لتقارب األهمية بالغ أمر لهو األعضاء الدول بواسطة التوصيات هذه تنفيذ أن من يقين على أنني كما
األعضاء. الدول بين فيما السياسات

 عمل ثقافة وتطوير المتاحة المالية الموارد حشد في األهمية بالغ الكومسيك مشروع تمويل آللية إن كما
محثشزكة

 - فاعلية أكثر بصورة - واالستفادة العمل مجموعات في الفعالة المشاركة إلى األعضاء الدول أدعو وإنني
الكومسيك مشاريع تمويل آلية من

 المسافرين نقل بزيادة يسمح بما النقل، مجال في التعاون أواصر تعزيز في نستمر أن علينا ذلك، إلى إضافة
بيننا. فيما السلع وشحن

 يمثل الكومسيك، إستراتيجية تشملها التي الستة المجاالت أحد النقل، مجال في التعاون أواصر تعزيز إن
 والتكامل. االندماج وتسريع األعضاء الدول بين فيما التجارة بتيسير يتعلق فيما بالغة أهمية

 شبكات خالل من المكتسبة والوقت التكلفة ميزة تقدم المعاصر، عالمنا في العالمية المنافسة ازدياد ظل وفي
 الثقاضة. الروابط وتوثيق التجاري التبادل وتعزيز التنافسية الطاقة زيادة في كبيرة إسهامات الفعالة النقل

 وكذلك والفاطية بالكفاءة يتسم نقل نظام إلعداد الجهود توحيد علينا أن يقين على فإنني الصدد، هذا وفي
المشتركة القرارات لتنفيذ اإلجراءات اتخاذ

 ستنعقد التي للكومسيك والثالثين الثالثة للدورة الرئيسي الموضوع يكون أن تماما المالئم من أنه وجدت وقد
 التعاون بمنظمة األعضاء الدول بين الوطنية للحدود العابرة النقل ممرات تحسين” هو نوفمبر في

.”اإلسالمي
 أنه يثبت سوف الكومسيك عن المنبثقة المتتابعة للجنة والثالثين الثالث االجتماع بأن أثق المنطلق، هذا ومن

األعضاء. الدول لجميع واألمثل األجدى

 بالنجاح مساعيكم يكلل بأن نعالى الله وأدعو قلبي. أعماق من المشاركين جميع أحيي أخرى، ومرة

وبركاته. الله ورحمة عليكم والسالم
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إلفان، لطغي السيد معالي كلمة

التركية للجمهورية التنمية وزير
الكومسيك عن المنبثقة المتابعة للجنة والثالثين الثالث االجتماع

(٢٠١٧ مايو ١٠ )أنقرة،

عليكم، السالم
 المتابعة، لجنة أعضاء الموقرون السادة

الكرام، الضيوف

 المنبثقة المتابعة للجنة والثالثين الثالث االجتماع بمناسبة جديد، من بكم لالجتماع سعادتي مدى عن أعبر أن أود
 في هنا بالجميع وأرحب اإلسالمي التعاون لمنظمة )الكومسيك( والتجاري االقتصادي للتعاون الدائمة اللجنة عن

أنقرة

 جدول وصياغة الكومسيك، قرارات بتنفيذ المتعلقة التحديات على بالتغلب تقضى كبيرة مهمة المتابعة لجنة تتولى
 قبل مثمرأ اجتماعا جميعا لكم أتمنى التعاون مجاالت في الهامة اقوصيات صياغة عن فضأل الكومسيك أعمال
األساسية. مهامكم تولي

الموقرون، الشركاء السادة
 التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما البينية التجارة من بالمائة ٢٠ بتحقيق هدف لدينا كان جميعا، نعلم كما

 الطموح الهدف هذا حققنا وقد اإلسالمي التعاون لمنظمة السابقة العشرية العمل خطة بحسب ٢٠١٥ في اإلسالمي
 التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما البينية التجارة من بالمائة ٢٠٠٣٣ حققنا حيث وتجاوزناه، بل

.٢٠١٥ في اإلسالمي

 ومما اإلنجاز، هذا في النفط أسعار لعبته الذي الهام الدور نغفل أال علينا ذلك، وبرغم لنا. كبير إنجاز بالفعل وهذا
 والتجارية. االقتصادية إنجازاتنا في فقط الخام المواد على أو واحدة سلعة على االعتماد يمكننا ال أنه فيه شك ال

 في األعضاء الدول بين فيما البينية التجارة من بالمائة ٢٥ تحقيق نحو نصبو حيث جديد، هدف أمام اآلن ونحن
 يمكننا أننا يقين على فإنني والحازمة، القوية الجهود تضافر وبفضل ٢٠٢٥ بحلول اإلسالمي التعاون منظمة
 على خطوات عدة اتخاذ بالتأكيد علينا الغاية، لتلك وتحقيثا المدة. تلك غضون في وتجاوزه بل الهدف هذا تحقيق
 علينا طريقنا في عثرة تقف التي والتحديات العقبات من الكثير أمامنا إن واإلقليمي الوطني المستويين على الفور

 للغاية. ضعيف اإلسالمي التعاون منظمة في أخرى دول مع األعضاء الدول بعض تجارة فحجم علبها. التغلب
 الدول مع الضعيف التجارة حجم نات الدول تلك وخصوصا األعضاء، الدول من دولة كل على السبب، ولهذا

 اإلسالمية الدول مع التجارة لتعزيز وطنية وبرامج إستراتيجيات تطوير اإلسالمي، التعاون منظمة في األخرى
األخرى الشقيقة
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 الدول حصة كانت حيث األخيرة. اآلونة في كبيرا هبوطا العالمية التجارة في حصتنا سجلت ذلك، على عالوة
 انخفضت أنها إال ،٢٠١٢ في العالمية التجارة حجم من بالمائة ١٢ حوالي اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

 لنا األهمية بالغ تحنيزا باعتباره االنخفاض هذا إلى ننظر أن ويجب .٢٠١٥ في بالمائة ٩ه, إلى

 على اعتمادنا بتقليل تقضي اقتصادية إصالحات إجراء ضرورة لنا يؤكد أخرى مرة النفط أسعار هبوط إن
 لتنوبع يسعون وأنهم الحقيقة، لهذه مدركون األعضاء معظم أن ويسعدني السلع. من المحدود العدد ذلك صادرات

 واضعين المساعي تلك في االستمرار وعلينا للغاية، جيدة إشارة وهذه بلدانهم في والصادرات االقتصادية ادنظم
 لها. غنى ال أنه إال شاقة، األحيان بعض وفي طويلة الرحلة هذه أن الحسبان في
 .١٩٦٠ -عام منن كبيرة اقتصادية خطوات حققت التي آسيا شرق دول ضربته الذي المتال تتنكرون أنكم شك ال

 في طفرة وأحدث هائال اقتصاديا تطورا ماليزيا حققت المتال، سبيل على الشقيقة األعضاء الدول بين ومن
 وتنوعا. انفتاحا أكثر اقتصاد إلى وحولته السلع وصادرات الزراعة على االعتماد تقليل خالل من اقتصادها

 تحويل استطعنا الماضي، القرن من الثمانينيات منتصف فبعد ذلك على آخر جيد متال هي تركيا، بلدي أن كما
 بشكل والصادرات اإلنتاج زيادة في أسهم مما الصادرات على القائم النمو إستراتيجية اعتمدنا حيث اقتصادنا
الحين. ذلك منذ ملحوظ

 إنتاج من نتمكن لم وإن حتى اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول بصغتنا مساعينا، في نستمر أن وعلينا
 محليا، الخام المواد لمعالجة السعي األقل على ويمكننا القصير. المدى على الحديتة التكنولوجيا منتجات وتصدير

 وتتطلب بالطبع كثيرا وققا تستغرق عملية وهذه الدولة. داخل استخدامها الشائع والمعدات األجهزة إنتاج يمكننا كما
 االقتصادية. نظمنا في الصناعي اإلنتاج وخدمات قاعدة لتعزيز تدريجية استثمارات ضخ وعلينا الصبر. من مزيدا

الموقرين، شركاءنا

 إجمالي ادةيز يتوقع حيث .٢٠١٨و ٢٠١٧ عامي في زخما ةياالقتصاد األنشطة تكتسب سوف للتوقعات، وفقا
 في بالمائة ٣٠٦ وحوالي ٢٠١٧ في بالمائة ٣٠٥ إلى ٢٠١٦ في بالمائة ٣,١ من لترتفع عالميا، المحلي الناتج

 بالمائة ٤ حوالي بلغ والذي المحلي، الناتج إجمالي نمو متوسط دون المتوقعة ادةيالز هذه ستظل ذلك، ومع .٢٠١٨
.٢٠٠٨ في وقعت التي المالية لألزمة السابقين العقدين في

 حجم تجاوز في نستمر وأن العالمي المتوسط من أكبر زيادة تحقيق إلى نسعى أن علينا اإلسالمية، الدول وبصفتنا
واالجتماعي. االقتصادي الرخاء في الضخمة الفجوات لسد العالمي النمو

األفاضل، أصدقائي
 إنشاء مع الجيد األداء ذات االقتصادية للنظم األساس وضع نحو ضرورية خطوات نتخذ أن علينا المنطلق، هذا من

 الكومسيك إستراتيجية ترعاها التي والجهود الكومسيك تزودنا الصدد، هذا وفي الفاعلة. البينية للتجارة شبكات
البعض. بعضنا من االستفادة مجال في وبخاصة للتعاون جديدة بمسارات

 مجاالت ست في االجتماعات من جوالت ٩ عقد في العمل مجموعات نجحت الكومسيك، إستراتيجية إطار ضمن
 وتمثل التعاون. مجاالت من مجال كل في الهامة والمواضيع القضايا مناقشة جانب إلى ،٢٠١٣ عام منذ للتعاون

 تقريب في ستسهم كما بيننا، فيما الممارسات وأفضل الخبرات لمشاركة مناسبة منصات االجتماعات تلك
 الصادرة بالسياسات المتعلقة التوصيات أن يقين على إنني البعيد. المدى على األعضاء الدول بين فيما السياسات

عالوة األعضاء. الدول في السياسات بخصوص ملموسة إجراءات التخاذ األساس لنا ستوفر االجتماعات تلك عن
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 تلك في نظرائهم مع عي مستوى على فنية مناقشات يجرون خبراءنا أن بالفعل سعيد فإنني ذلك، على
 للمسلمين، الموائمة للسباحة التوجيهية الكومسيك مبادئ مثل هامة وثائق عن المناقشات تلك لتثمر االجتماعات،
 لديهم للمسلمين الموائمة السياحة قطاع تطوير بهدف األعضاء للدول طريق وخارطة عملية كوسيلة والمستخدمة

 منظمة ومؤسسات األعضاء الدول نجحت فقد المشاريع، تمويل آلية تيجية،١لإلستر الثانية اآللية يخص وفيما
 ٤٥ منها استفادت مشروعا ١٥ تنفين تم العام، لهذا وبالنسبة اآلن. حتى مشروعا ٣١ تنفين في اإلسالمي التعاون

األعضاء. الدول من دولة

 تعتمد والتجاري االقتصادي التعاون مبادرات ونجاح الكومسيك وبرامج مشاريع فاعلية أن على أؤكد أن هنا وأود
 جميع لدعوة الفرصة هذه أغتنم أن أود كما جانبكم من المقدمة المستدامة واإلسهامات الجهود على كبيرا اعتمادا
 تمويل وآلية العمل مجموعات آلية ذلك في بما الكومسيك من المقدمة اآلليات من لالستفادة األعضاء الدول

المشاريع.

الموقرين، الوفود ممثلي السادة

 مجال في للكومسيك مشروع أهم هو اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين التجارية األفضلية نظام إن
 ومع .٢٠١٤ عام نهاية بحلول النظام لتشغيل األعضاء الدول من المطلوب العدد إلى بالفعل وصلنا وقد التجارة.

 المشاركة األعضاء الدول على ويتعين االمتياز. قوائم تحديث وهي بها للقيام أخرى خطوة أمامنا تزال ال ذلك،
 إعداد المشاركة الدول في الجمركية الهيئات على فسيكون ذلك، إلى إضافة بالكامل. النظام لتنفين ؤوائمها تحديث

تشغيله. بدء بمجرد النظام مع الفوري للتكيف ترتيباتها

 بدأت لقد بنا. الخاص األطراف متعدد األفضلية نظام تنفين في كثيرا تأخرنا فقد أنفسنا، مع صادقين ولنكون
 ونحن العالمية. التجارة منظمة حتى تنشأ أن قبل الماضي، القرن من الثمانينيات منتصف في التجارية مفاوضداتنا

 الرغم وعلى األفضلية. شروط بمقتضى بيننا فيما نتبادلها واحدة سلعة اآلن إلى هناك وليس ،٢٠١٧ -عام في اآلن
 علينا فإن لذا اآلن. حتى الالزمة الفنية األعمال تنجز لم االتفاقيات، على األعضاء الدول من كاف عدد مصادقة من

التجاري. التبادل لتعزيز جديدة ووسائل آليات بشأن والتفكير اإلجراءات، تسريع

 بأثر التجارة تيسير يتمتع األعضاء. الدول بين فيما التجارة تيسير نحو جهودنا تعزيز كذلك علينا الصدد، هذا وفي
 لتوفير الجمركية اإلجراءات وتنسيق تيسير علينا المنطلق، هذا ومن التجاري. التبادل حجم على ملموس إيجابي

 التجاري. التبادل وحجم التنافسية من عليا مستويات تحقيق لهم يتسنى حتى التجار يتكبده الذي والوقت التكاليف

 عمل مجموعة به قامت ما بحق أقدر فإنني اإلسالمي، التعاون منظمة مظلة تحت التجارة تيسير مساعي بين ومن
 كفاءة تحسين” التالي، النحو على اجتماعات أربعة في القضية أوجه من لعدد تناولها من للتجارة الكومسيك

 بين فيما التعاون تعزيز”و ،”األداء بحسن تتمتع التجارة لتيسير وطنية هيئات ذاسيس”و ،”الجمركية اإلجراءات
 التعاون منظمة في األعضاء الدول في واحد مكان من المعامالت تخليص أنظمة”و ،”الحدودية السلطات
 إلى بالنسبة األمر أهمية على يدل ما كلها، االجتماعات هذه في بفاعلية األعضاء الدول شاركت لقد .”اإلسالمي

 المتعلقة والتوصيات النتائج مع يتفق بما الالزمة اإلجراءات كذلك نتخذ أن وأتمنى لدينا. االقتصادية النظم
االجتماعات. تلك عن الصادرة بالسياسات

 للشركات يمكن فعالة تحكيم آليات إنشاء التجاري التبادل حجم في اإلسهام مجال في األخرى المهمة العوامل من
 في عملنا فيما السابقة. الكومسيك دورة في هاما قرارا اتخذنا الصدد، هذا وفي المحتملة. النزاعات حل خاللها من

 من باعتبارهما للعقارات إلكترونية ومنصة اإلنترنت على للذهب وتداول مقاصة منصة تأسيس على ذاته الوقت
 فإن التعاون، مساعي في اآلليات تلك كل به تسهم أن يمكن لما ونظرا المالي. التعاون في الهامة الفرعية البنود
المنصات. تلك بتأسيس المتعلقة اإلجراءات نسرع أن علينا
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الكرام، الضيوف
 العالقات تطوير وعلى االقتصادي النمو على مباشرة وغير مباشرة إيجابية آثارأ كذلك للنقل األساسية البنية تحقق

 النقل فرص من تزيد حيث بالغة بأهمية الجيدة اإلدارة ذات النقل ممرات تتمتع التحديد، وجه وعلى التجارية.
 والخدمات السلع إلى الوصول تعزيز في النقل ممرات أسهمت وعليه، جديدة. باستثمارات نأتي كما والتوصيل

العمل. فرص توفير عن فضال

 تحسين” لموضوع للكومسيك والثالثين الثالثة الدورة في اآلراء تبادل جلسة خصصنا األمر، هذا ألهمية ونظرا
 هذا في البعض بعضنا من لنتعلمه الكثير لدينا بأن تام يقين على وإنني ”الوطنية للحدود العابرة النقل ممرات

الشأن. هذا في مهمة قرارات نتخذ سوف وبالتالي، الحيوي، الموضوع

الزمالء، السادة
 التي والمشاكل باآلالم جميعا نشعر وإننا أسباب. عدة إلى تعود عصيبة بأوقات اإلسالمية األمة مرت لألسف،
 محمد نبينا قال وقد أجمع. العالم مستوى على ولكن اإلسالمي العالم في فقط ليس وأخواتنا إخواننا يواجهها

 إذا الواحد، الجسد كمثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنين "مثل وسلم(: عليه اش )صلى المصطفى
و منه اشتكى  نظهر كيف عديدة، أمثلة في الكريم، رسولنا بين كما ”والحمى. بالسهر الجسد سائر له تداعى ص

المخلوقات. لجميع والتراحم التعاطف

 لذا واحدة. -عائلة من أفرادا نشكل أننا إال األرض، ربوع في منتشرين نكون قد أننا من الرغم وعلى الواقع، في
 التي السر كلمة هي والوحدة تواجهنا، التي والعقبات المشكالت تلك على للتغلب بيننا فيما والتنسيق التعاون علينا

 األعضاء الدول لجميع صالح البيان هذا الفعال. والتعاون بالوحدة الصعاب على التغلب يمكننا نجاحنا. تضمن
 وسوف األمثل. النحو على المحدودة مواردنا استخدام علينا إن اإلسالمي. التعاون منظمة مؤسسات لجميع وكذلك
 األعضاء. للدول المرجوة المثمرة النتائج تاكيد بكل لألنشطة الفعال التنسيق يحقق

الموقرين، شركاءنا
 والثالثين. الثالث المتابعة لجنة اجتماع في تجرونها التي مناقشاتكم كافة في النجاح لكم أتمنى حديثي، ختام في

 اإلسالمية. لألمة والرفاه والرخاء السالم تحقيق في جهودكم تثمر أن وتعالى سبحانه الله وأدعو
لكم. شكرا
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 العثيمين أحمد بن يوسف الدكتور سعادة رسالة

 اإلسالمي التعاون لمنظمة العام األمين

 عن المنبثقة المتابعة للجنة والثالثين الثالثة الدورة الى

 والتجاري االقتصادي للتعاون الدائمة اللجنة

)الكومسيك( االسالمي التعاون لمنظمة
(٢٠١٧ أيار / مايو ١٠ )أنقرة،

 التركية للجمهورية التنمية وزير إلفان، لطغي السيد/ معالي
 الوفود ورؤساء الوزراء والسعادة المعالي أصحاب
 الموقرين الوفود ممثلي السادة

المحترمين والسادة السيدات

وبركانه، هلال١ ورحمة عليكم السالم

 الدائمة للجنة والثالثين الثالث المتابعة لجنة اجتماع في هذا خطابي لكم أوجه أن ويشرفني يسعدني

 أعير أن شيء، كل وقبل أوال لي، اسمحوا )الكومسيك( اإلسالمي التعاون لمنظمة والتجاري االقتصادي للتعاون

 الشقيق التركية الجمهورية وشعب التركية والحكومة أردوغان، طيب رجب الرئيس لفخامة تقديري عميق عن

الخصوص. وجه على الكومسيك وألنثطة عام بشكل اإلسالمي التعاون لمنظمة المتواصل لدعمه

 اإلسالمي التعاون بمنظمة األعضاء الدول اقتصاديات فيه تعاود وقتإ في هذا المتابعة اجتماع يعقد

 الدول من كل في النمو معدالت تباطؤ من صاحبه وما األساسية السلع أسعار في األخير االنخفاض من التعافي

 معدل متوسط انتعاش إلى الحالية والتنبؤات االحصائيات تشير الحظ، لحسن ولكن السواء. على والنامية المتقدمة

 شهدت وبالمثل، التوالي. على ٢٠١٧و ٢٠١٦ عامي في %٤)٠و %٣)٦ إلى ٢٠١٥ عام في %٣,٤ من النمو
 من اإلجمالي المحلي الناتج ارتفع حيث االقتصادية أنثطتها في تصاعديا منحنى اإلسالمي التعاون منظمة دول

.٢٠١٥ عام في أمريكي دوالر تريليون ١٧٠١ إلى ٢٠١١ عام في أمريكي دوالر تريليون ١٣)٩

 آخو منن االقتصادي المجال في اإلسالمي التعاون منظمة أنشطة شهدت المتغيرة، التوجهات تلك وبفضل

 األولوية وتتمثل المتكاملة. التنمية مشاربع وتطوير األساسية البنية تطوير سياسات في ملموسا انسجاما لها اجتماع

 اإلسالمي. التعاون منظمة ضمن تقدما األقل الدول ودعم الجنوب دول بين التعاون أطر دمج في األخرى البارزة

والسيما العمل، فرص وخلق اإلسالمي التعاون منظمة لمنتجات التنافسية القدرة تعزيز إلى المقاربات هذه فهدت

٤٢
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 والتنمية النمو مسار على اإلسالمي التعاون منظمة اقتصاديات وتوجيه الريفية، والمجتمعات والنساء الشباب بين

المستدامين.

 في األساسية البنية لتطوير االسالمي التعاون منظمة منحتنها التي لألولوية ملموسا أثرأ شهدنا فقد ولهذا

 لمن فإنه لذلك، «.٢ ٠٢٥ عام حتى اإلسالمي العمل منظمة عمل اسم«برنامج بجمل الذي العشري العمل برنامج

 التكامل وسياسات األساسية البنية تنمية سياسة مشروع من االنتهاء بصدد أننا إلى أشير أن سروري دواعي

 مجال في اإلقليمية السلع لتنمية الوطني المستوى على جهودنا تضافر إلى السياسة هذه نهدف حيث اإلقليمي.

 المنظمة أسواق إلى والوصول اإلسالمي التعاون منظمة دول بين البينية التجارة ونعزيز الريفية والتنمية الزراعة

النقل. قطاع تطوير خالل من اللوجستية التحديات تلك ومعالجة

 الدول دعم على اإلسالمي التعاون منظمة سياسة وثيقة محور ارتكز األعضاء، الدول مدخالت تلقي وبعد

 والتنمية والتجارة البريدية والخدمات واالتصاالت والطاقة النقل في خاصة لألولوية، مجاالت ستة في األعضاء

 اآلن حتى اعتمد والذي أفريقيا، لتنمية الخاص البرنامج تنقيح على السياسة ستعمل الزراعية. والتنمية الصناعية

 المشاريع هذه وتشمل بالمنظمة. األعضاء األفريقية الدول في لأللفية اإلنمائية األهداف إطار ضمن تندرج مشاريع

 كهرباء وات كيلو ٩٠. وإنتاج األعضاء، الدول من دولة ١٣ في الطرق من كم ٢،٥0٠ وتحديث تشييد وغيرها:

 عيادة، ١٢٠و مستشفيات ١٠و فنية كليات ٣و جامعات ٨و جديدة مدرسة ٣٢٥ من أكثر وبناء أعضاء دول ٦ في

الغذائي. لألمن دعما االستراتيجية الحبوب الحتياطيات خطط ١٠ وتنفيذ هكتار ٨٠٠,٠0٠ زراعة إلى إضافة

 تمويل بهدف مؤخرأ اعتماده جرى والذي الوسطى، بأسيا الخاص البرنامج أيضا السياسة وتتناول كما

 والتجارة والزراعة والنقل الطاقة وهي واالجتماعي، االقتصادي المجالين في حيوية قطاعات أربعة في المشاريع

 اإلقليمي البرنامج هذا يمنح الوسطى، آسيا في للعمل اإلسالمي التعاون منظمة خطة مكونات أحد وبوصفه

 المثال سبيل على تشمل متنوعة، مجاالت في الوسطى آسيا مع المنظمة بها تقوم التي التعاون ألنشطة األولوية

 والمواصالت، للنقل نوعية شبكة وتطوير االستراتيجية السلع وتطوير والمتوسطة الصفيرة المشاريع دعم

 إنتاج وتعزيز الحدودية البوابات وتحديث النقل سالمة تدابير وتطبيق الضرورية والمعدات الصيانة وسياسات

وغيرها. والتوزيع التخزين مراكز وتطوير للري األساسية البنية وتحديث المحاصيل

 الموارد حشد إلى تسعى والتي المختلفة، القطاعات في الوزارية االجتماعات استمرت ذلك، على وعالوة

 بالجانب المتعلقة والجهود المجاالت في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين اإلجراءات وتضاؤر

 لم وبدورها المقبل. للعقد عليها المتفق المنظمة أهداف لتنفيذ المتاحة السبل مراجعة في واالقتصادي، االجتماعي

 بخاصة الكومسيك،و مهام تيسير بهدف العمل برامج إرساء في جهدا اإلسالمي التعاون منظمة مؤسسات تدخر

المتابعة. مكتب بها يضطلع التي تلك

 في عقده المقرر اإلسالمي التعاون لمنظمة بالنقل المعني الوزاري المؤتمر يهدف الصدد، هذا في

 سيقوم المنظمة. في األعضاء الدول بين البينية التجارة في اللوجستية التحديات مواجهة إلى العام هذا الخرطوم

- داكار بين الحديدية السكة مثل: المستمرة اإلقليمية النقل مشاريع بينها من المواضيع، من عدد بمناقشة المؤتمر

٤٣
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 البنية تنميه أجل من اإلسالمي التعاون لمنظمة النقل مكون الدولي؛ التعاون منظمة شيدتها التي سودان بورت

 وممر -إيران تركمانستان - كازخستان من الممتد الحديدية السكك مشروع االقليمي: التكامل وسياسة األساسية

 بلدان بين فيما المواصالت ربط تحسين حقيقة إلى بالنظر ذلك، من واالكثر وغيرها. للصحراء العابر الطريق

 التي اإلسالمي التعاون لمنظمة االقتصادي التعاون أجندة أولويات أكبر بين من يعد اإلسالمي التعاون منظمة

 عقد سيكون وبالتالي، اإلقليمية. شبه المناطق مختلف في النقل مشاريع من عدد األعضاء الدول تنغيذ في انخرطت

 السودان حكومة أن أبلغكم أن هنا ويسرني بالفعل، مواتيا اإلسالمي التعاون لمنظمة الثاني الوزاري المؤتمر
 الحالي. العام من الثاني النصف في المؤتمر هذا استضافة بسخاء عرضت

 الرئيس، حضرة
ي السادة الموقرين، الوفود ممف

 في العمل مناخ صعوبة رغم أنه اللجنة هذه أبلغ أن فيسعدني باالستثمار، والنهوض التجارة مجال في أما

 ٢٠١٦ العام خالل اإلسالمي التعاون منظمة دول بين البينية التجارة في المطردة الزيادة استمرت فقد بالدنا،

 التجاري المعرض إقامة نجاح في الهدف وكان التجارية. مؤسساتنا بها قامت التي اإلجراءات مختلف بسبب

 في واالستثمار التجارة تشجيع لهيئات الجانبيين واالجتماعين بالرياض، عشرة الخامسة دورنه في اإلسالمي

 الجديدة اإلسالمي التعاون منظمة أهداف تحقيق هو ،٢٠١٦ أيار / مايو ٢٦ - ٢٢ بين الرياض السعودية العاصمة

 تدخالت تعتبر ذلك، عن وفضال .٢٠٢٥ عام %٢٥ قدرها مستهدفة نسبة إلى لتصل األعضاء، بين البينية للتجارة

 أمريكي دوالر مليار ٦,٤٨ بلغت والتي التجاري، التمويل مجال في النجارة لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة

 مدخالت الصادرات وائتمان االستثمار لتامين اإلسالمية المؤسسة قدمت بدورها ملموسة. أهمية نات ،٢٠١٦ عام

 المتعلقة مدخالتها الخاص القطاع لتنمية اإلسالمية والمؤسسة قدمت بينما الصادرات، وتامين ائتمان مجال في

 اعتمدته والذي أعاله، المذكور الهدف تحقيق إلى اإلجراءات تلك كل وتهدف الخاص. للقطاع اإلسالمي بالتمويل

.٢٠١٦ نيسان / أبريل في التركية بالجمهورية اسطنبول في اإلسالمي التعاون لمنظمة عشر الثالثة القمة

 من سلسلة ٢٠١٦ العام خالل أقامت المعنية ومؤسساتها اإلسالمي التعاون منظمة بان أعلمكم أن يسعدني

 عن وفضال .٢٠١٦ للعام اإلسالمي التعاون بمنظمة السباحة مدينة التركيبة قونيا مدينة بتسمية تحتفل التي األنشطة

 لعام السياحية اإلسالمي التعاون منظمة مدينة المنورة المدينة تسمية مراسم السعودية المملكة حكومة نظمت ذلك،

 األنشطة من لعدد بالتخطيط اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المعنية المؤسسات قامت الصدد، هذا وفي .٢٠١٧

 زخم تحقيق عن فضال المدن، تلك عن المزيد لمعرفة جيدة فرصة الفعاليات تلك وتمثل العام. هذا خالل االحتفالية

 لوزراء العاشر اإلسالمي المؤتمر سيقوم ذلك، إلى إضافة المنظمة. بلدان بين السياحي التبادل تعزيز يدعم

 ، ٢٠١٧ الثاني تشرين / نوفمبر ١٤ و ١٢ بين الشعبية ننفالديش جمهورية دكا، في عقده السياحة،المقرر

 السياحية المعارض وإطالق للسياحة األساسية والبنية اإلسالمية السياحة بتنمية المعنية المنظمة أنشطة بمراجعة

وغيرها. ٢٠٢٠و ٢٠١٩ لعامي المنظمة في السياحة مدن اختيار جانب إلى للمنظمة،

٤٤
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متقدمة، مرحلة لالغاثة الدولية اإلسالمية المنظمة هياكل توحيد بلغ الغذائي، واألمن الزراعة مجال وفي

 الجديدة المؤسسة هذه بين التوقيع وشيئ الرئيسي المقر اتفاقية على االخيرة اللمسات وضع انتهى حيث

 لخطة الوشيك اإلطالق إلى بالطبع ذلك ويفضي الحالي. الشهر خالل كازخستان وحكومة المنظمة في المتخصصة

 المنظمة مؤسسات واصلت ذلك، عن فضال الغذائي واألمن الريفية والتنمية الزراعة مجال في الخمسية العمل

 اإلسالمي والبنك اإلسالمية للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث مركز مثل المعنية

المنظمة. دول في المجال هذا في التمويل مشاريع عن فضال القدرات، وبناء التدريب برامج عقد للتنمية

 سلسلة المنظمة أطلقت فقد اإلسالمية، المالية والمنتجات اإلسالمي االقتصاد بتنمية النهوض سياق وفي

 هذا في اإلسالمي العمل وممارسات اإلسالمية والسباحة الصفر متناهي اإلسالمي التمويل مجال في األنشطة من

 في عقد والذي العمل، لوزراء اإلسالمي للمؤتمر التوجيهية للجنة الثاني االجدماع بأن أبلغكم أن يسرني الصدد،

 التعاون لمنظمة هامة قانونية أطر ثالثة بتوضيح أوصى قد الماضي، الشهر جاكرتا اإلندونيسية العاصمة

 سوق واستراتيجية العمل مهارات تبادل بشأن الثنائية واالتفاقية بالمهارات المتبادل االعتراف بشأن اإلسالمي

بالمنظمة. العمل

 سياق وفي الحيوي. القطاع هذا في المنظمة دول بين التعاون تعزيز دعم الثالثة اآلليات تلك شأن من

 العمل، مجال في اإلسالمية والممارسات المفاهيم ودراسة بالبحث النهوض بشأن العمل ورشة أوصت مماثل،

 البحوث من المزيد بإجراء الثانية، التوجيهية اللجنة اجتماع أعقاب في إندونيسيا جاكرتا، في انعقدت والتي

 اإلسالمي المؤتمر يناقش وعليه، التوصيات. من وغيرها اإلسالمي، العمل معايير صياغة جانب إلى والدراسات

 العمل أطر ٢٠١٧ الثاني تشرين / نوفمبر ٣٠-٢٩ من الفترة في السعودية في عقده المقرر العمل لوزراء الرابع
 تنفيذها. وآليات الجديدة

 السعادة، أصحاب

ي السادة الموقرين، الوفود ممف

 بالفعل المتحققة واإلنجازات المكاسب تعزيز في الملحة رغبتي على أؤكد أن أود حديثي، أختتم أن قبل
 إلى الوقت نفس في ونسعى الكومسيك متابعة لجنة مع الوثيق والتنسيق التعاون بفضل المذكورة، المجاالت في

ودأب. بجد للكومسيك العامة الجمعية قرارات تنفيذ

االجتماع. هذا في ناجحة مداوالت جميعا لكم وأتمنى إصغائكم حسن على أشكركم

وبركاته اش ورحمة عليكم والسالم

٤٥
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الدورة للجنة الثالثين االجتماع تقرير
(٢٠١٧ مايو ٩ )أنقرة،

 الثالث االجتماع هامش على ٢٠١٧ مايو/أيار ٩ في للكومسيك التابعة الدورة للجنة الثالثون االجتماع عقد ٠ ١
الكومسيك متابعة للجنة والثالثين

العامة األمانة جانب إلى الكومسيك تنسيق بمكتب العام المدير إكر، متين محمد السيد االجتماع ترأس ٢
 التعاون لمنظمة التابعة التالية المؤسسات االجتماع حضرت الكومسيك، تنسيق ومكتب اإلسالمي التعاون لمنظمة

اإلسالمي:

اإلسالمية للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية البحوث مركز -
التجارة لتنمية اإلسالمي المركز -
للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة -
للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة - التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة -
والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة -
اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد -

بشأنها: للتداول األعمال جدول من التالية البنود على االجتماع وافق وقد .٣

استراتيجية في اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات إسهامات الكومسيك: استراتيجية تنفيد ٠
الكومسيك

 استراتيجية مع والمتماشية اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات بها تقوم التي األنشطة قائمة -
الكومسيك بسياسات الخاصة الوزارية والتوصيات الكومسيك

اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات أنشطة أثر قياس مسألة -

اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات بين فيما والتنسيق التعاون تعزيز ٠
التقنية القدرات لبناء سنوات عدة تستغرق برامج تطوير -

بالدول المستدامة التنمية أهداف تنفيد في اإلسالمي التعاون منظمة لمؤسسات المحتملة اإلسهامات ٠
اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

٢٠٢٥ -عام حتى اإلسالمي التعاون منظمة عمل برنامج من االقتصادي التعاون قسم تنفيد ٠

أعمال من مايستجد ٠

ة الموسسات إسهامات الكومسيك: استرايجبة تنغيذ ذاب الكومسيك استرايجبة في اإلسالمي التعاون لمنظمة ال

 تحقيق في اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات إسهامات أهمية على الضوء اللجنة سلطت إذ .٤
 التي األنشطة اللجنة استعرضت فقد بالسياسات، الخاصة الوزارية الكومسيك وتوصيات الكومسيك استراتيجية

 استراتيجية مع تماشيأ الصلة، نات اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات في إتمامها والمخطط تمت
التعاون، مجاالت إلى استنادا ٢٠١٧ الثاني نوفمبراتشرين إلى ٢٠١٦ الثاني ديسمبراكاون من للفترة الكومسيك

٤٧
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 أحاطت كما المالي. والتعاون الفقر حدة من والتخفيف والزراعة والسباحة واالتصاالت والنقل التجارة والسيما
 بها. القيام المزمع باألنشطة اللجنة الصلة نات اإلسالمي التعاون منظمة مؤسسات

ا مةأاددف )ترد L ةأبادالت لمؤسسات ا قبل من ايم]يت;;والمزمع ةلمغدمنال طة̂ذالا i Vul مع المتوافقة نلتعاو ا

(١ ائدمر^ ٢٠١٧ لثاني ا إلىنوفمبراتشربن ٢٠١٦ ديسمبر/كاذوناألول من لغترر ا ي ا ا<وم,.يلكا

 مؤسسات بها بهزستقوم قامت نشاط ٢٣٥ إجمالي من بأنه علما اللجنة الكومسيك تنسيق مكتب أحاط وقد .٥
 إلى باإلضافة التجارة مجال في %٣٦٠٦ تنفين تنغيذاسيتم تم المستعرضة، الفترة في اإلسالمي التعاون منظمة
 و الزراعة في %٩٠٤ و المالي التعاون مجال في %٩ ٠٨و الفقر حدة من التخفيف مجال في %٢٤ ٠٣ تبلغ نسب

 ركزت حيث األنشطة، بنوع يتعلق فيما علما اللجنة أحيطت كما النقل. في %٤٠٧ و السياحة في %٤»٧
 %(١٦,٦) الخبراء اجتماعات ومختلف %(٣٠ ٠٦) الغنية والمساعدة التدريب برامج على خاص بشكل المؤسسات

 والدراسات البحثية التقارير ألن نظرأ ٢٠١٧ ونوفمبر ٢٠١٦ ديسمبر بين الفترة في %(١٤»٩) العمل وورش
 البحثية التقارير من مزيد إجراء أهمية على الضوء اللجنة سلطت فقد األنشطة، إجمالي من فقط بالمائة ٨٠٤ تشكل

المستقبل. في والدراسات

 تنسيق مكتب سيدعمها التي القطاعات بين فيما المواضيع بشأن عما اللجنة الكومسيك تنسيق مكتب وأحاط .٦
 مشاريع تمويل صندوق إطار في ٢٠١٧ أيلول / سبتمبر في يجري الذي س ا الدعوة مشروع في الكومسيك
 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات تقديم أهمية على اللجنة شددت الصدد، هذا وفي الكومسيك.
 توصيات أن اللجنة أكدت بالسياثت. الخاصة الوزارية الكومسيك توصيات تحقيق أجل من المشاريع لمقترحات
 تخطيط في اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات تفيد أن يجب بالسياسات الخاصة الوزارية الكومسيك

التعاون مجال في المستقبلية وبرامجها أنشطتما

استراتيجية مع يتماشى أفضل، بشكل اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات أنشطة إبراز وبهدف .٧
 لمنظمة التابعة المؤسسات من اللجنة طلبت الوزاري، المستوى على تبنيها تم التي السياسات وتوصيات الكومسيك

 أنشطتها قوائم في المدرجة السياسات توصيات أنشطتها ارتباط مدى بدقة تبين أن اإلسالمي التعاون

 لمنظمة التابعة المؤسسات بها تقوم التي األنشطة تنغيذ أثر قياس أهمية على الضوء اللجنة سلطت وإن ٨
 أفضل استعراض اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المعنية المؤسسات من اللجنة طلبت اإلسالمي، التعاون

 المؤسسات/المنظمات ممارسات عرض الكومسيك تنسيق مكتب من وطلبت المهم، الجانب هذا في ممارساتها
 التالية. الدورة لجنة الجتماع الشأن هذا في األخرى الدولية

ة المؤسسات بين والتنسيق التعاون تعزيز ذاب اإلسالمي التعاون لمنظمة ال

سنوات»، عدة مدى على التقنية القدرات بناء برامج عنوان«تطوير تحت الفرعي بالبند يتعلق وفيما .٩
 بمالحظات عما اللجنة بإحاطة للتنمية) اإلسالمي البنك )مجموعة التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة قامت

 في القدرات التعاون/بناء بشأن«برنامج الكومسيك تنسيق ومكتب والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة
 المؤسسة اللجنة شكرت السلس.» والتواصل اإلقليمي التعاون تحسين أجل من سنوات لعدة التجارة تيسير مجال

 المؤسسات بقية من وطلبت جهودها، على للتنمية( اإلسالمي البنك )مجموعة التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية
 مراجعة للتنمية) اإلسالمي البنك )مجموعة التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة من وطلبت آرائها مشاركة
 واحد شهر قبل اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات على مراجعتها بعد الوثيقة وتعميم الذكر سالفة الوثيقة

المداوالت. لمواصلة الدورة لجنة اجتماع انعقاد موعد من

٤٨
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ة للموسسات المحتملة اإلسهامات ذاب  بالدول المستدامة التنمية أهداف تتفين في االسالمي التعاون لمنظمة ال
اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

قد بأنه اللجنة بإبالغ اإلسالمية للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث مركز قام ٠ ١٠
 التنمية أهداف لتنفيذ اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول أولويات حول االستقصائية توزيع«الدراسة تم

 والثالثين والثانية والثالثين الحادية للدورتين الصلة نات القرارات مع تماشيا األعضاء الدول على المستدامة»
 األبحاث مركز إلى الجزئية أو الكاملة استجاباتها والعشرون السبعة األعضاء الدول أوردت حيث للكومسيك،
 األبحاث مركز بأن أيضا اللجنة أحيطت كما اإلسالمية. للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية
 األعضاء الدول استجابات بشأن تقريرا سيرفع اإلسالمية للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية

للكومسيك الوزارية الدورة إلى االستقصائية للدراسة

 التنمية أهداف بشأن اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات أنشطة قائمة نمونج اللجنة راجعت ٠ ١١
 والثالثين الثانية الوزارية للدورة الصلة ذي القرار مع تماشيا الكومسيك تنسيق مكتب اقترحها التي المستدامة»
 بآرائها تدلي أن اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات من اللجنة طلبت المداوالت، بعد للكومسيك
 طلبت المنطلق، هذا ومن بتبسيطها. يتعلق فيما وبخاصة واحد، شهر غضون في المذكور النمونج على وتعليقاتها

 التابعة المؤسسات مالحظات باالعتبار آخذا المقترحة، الصيغة وتبسيط مراجعة الكومسيك تنسيق مكتب من اللجنة
اإلسالمي. التعاون لمنظمة

أهداف تنفين في اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات مساهمات أهمية على اللجنة أكدت وفيما ٠ ١٢
 على الوثائق جميع في بالفقر المتعلقة األهداف تحقيق على ركزت فقد األعضاء، الدول في المستدامة التنمية

 العمل برنامج :٢٠٢٥ العام حتى اإلسالمي التعاون منظمة عمل برنامج ومنها اإلسالمي، التعاون منظمة مستوى
الكومسيك. واستراتيجية

٢٠٢٥ عام حتى اإلسالمي التعاون منظمة عمل برنامج من االقتصادي التعاون قسم تنفين

خمن وفيما . ١٣ ل لبرنامج والتجاري االقتصادي المكون تنفين ي إلسالمي التعاون منظمة عم حتى ا
 عن فضال األعضاء، الدول مدخالت على الحصول أهمية على اللجنة أكدت العمل، برنامج :٢٠٢٥ عام

 حتى اإلسالمي التعاون منظمة عمل برنامج تنفين في الدائمة واللجنة اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات
 ستكون الكومسيك، فيها بما الدائمة، اللجان أن إلى الالجنة أشارت الصدد، هذا وفي العمل. برنامج :٢٠٢٥ عام
 األعضاء. الدول من المدخالت تلقي لتسريع مجالها، في كل ملموسة فائدة نات

أعمال من يستجد ما

الشكر. بتوجيه اللجنة اجتماع اختتم .١٤

٤٩
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ا (
ل و د ل ج ا م ع أ

 الكومسيك عن المنبثقة المتابعة للجنة والثالثون الثالث االجتماع

(٢٠١٧ مايو/أ.بار، ١١-١٠ )أنقرة،

 األعمال جدول واعتماد االجتماع إفتتاح ٠ ١

 وتنفيذها الكومسيك استراتيجية عن تقرير ٠٢

 العمل برنامج :٢٠٢٥ - اإلسالمي التعاون منظمة برنامج تنغيذ ٠٣

 اإلسالمي التعاون منظمة دول في البينية التجارة ٠ ٤

 االقتصادي التعاون في الخاص القطاع دور تعزيز ٠٥

 واالتصاالت النقل تحسين ٠٦

 فس للتنا وقابلة مستدامة بصورة السباحة قطاع تطوير ٠٧

 الغذائي األمن استمرارية على والحفاظ الزراعي القطاع إنتاجية زيادة ٠٨

 الفقر حدة من التخفيف ٠٩

المالي التعاون .تعميق ١٠

 الدول بين فيما الوطنية للحدود العابرة النقل ممرات تحسين” بشأن النظر وجهات لتبادل .التحضيرات١١
”اإلسالمي التعاون بمنظمة األعضاء

 للكومسيك والثالثون الثالثة الدورة أعمال جدول مسودة٠ ١٢

 أخرى .مواضيع ١٣

التقرير .إعتماد ١٤

٥١



قفالمر
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صل أل إلنجليرية : ا با

 عن الصادرة بالسبإسات الخاصة التوصيات
ي للتعاون الدائمة اللجنة لفريق التاسع االجتماع صاد الق )كومسيك( والتجاري ا

بالتجارة المعني العامل

 بأنقرة، ٢٠١٧ مارس من التاسع في التاسع اجتماعه بنجاح بالتجارة المعني العامل الكومسيك نريق عقد
 المؤتمر بمنظمة األعضاء الدول في واحد مكان من المعامالت صيتخل أنظمة” شعار تحت تركيا

 الصلة نات السياسات مقاربة فكرة االجتماع، أثناء بالتجارة، المعني العامل الفريق تداول .”اإلسالمي
 إرسال مهمة الكومسيك تنسيق مكتب تولى األعضاء. الدول بين واحد مكان من المعامالت صيتخل بأنظمة
 الكومسيك لفريق التاسع لالجتماع خصصتا المعدة التحليلية للدراسة األساسية للنتائج وفقا الصادرة الوثيقة
 األعضاء الدول في واحد مكان من المعامالت تخليص أنظمة” عنوان نحمل والتي بالتجارة المعني العامل

 التنسيق جهات إلى بالسياسات الخاصة األسئلة على األعضاء الدول وردود ”اإلسالمي المؤتمر بمنظمة
 التوصيات على االجتماع أثناء في المشاركون اتفق بالتجارة. المعني العامل الكومسيك لفريق التابعة

 الخاصة التوصيات الحالية الوثيقة تشمل االجتماع. عن الصادرة الوثيقة تضمنتها والتي بالسياسات الخاصة
االجتماع. أبرزها التي بالسياسات

ز السياسات مشورر عزي ألعضاء الدول في واحد مكائن من المعامالت نظمة ا جهود ت ^ ا
القومية المنتطلبات اأعد>< ألنظمة ا ك1اتل ام<امة ذغلوير ̂د1خ من يسانمماال المؤتمر ة ماظ*

ك إلةلسة١و ̂!لة المعذيةفيطه الجهات وتثر ااا<

 تطوير عملية في حاسمة خطوة موجزة إستراتيجية وثيقة وضع إلى تؤدي إستراتيجية عملية إطالق يعتبر
 تخليص مبادرة من المبكرة المراحل في المتخذة القرارات ترسم واحد. مكان من المعامالت تخليص

 المعامالت تخليص نظام يعتبر حيث وتطويره؛ وتصميمه النظام تخطيط عمليات واحد مكان من المعامالت
 ثم، ومن المعنية. الجهات من كبير عدد وجود مفهوم عن التحول تجاه األجل طويل التزاما واحد مكان من

 يؤكد التصميم. مرحلة في كثب عن المشاركة التجارية، األوساط سيما وال المعنية، الجهات هذه على
 احتياجات يلبي مثلما احتياجاتهم يلبي واحد مكان من المعامالت تخليص نظام أن التجارية األوساط منظور

 إستراتيجية تطوير عملية في التجارة، تيسير لجان مثل استشارية، جهات دمج يجب الحكومية. الوكاالت
 تخليص أنظمة تصميم لدى االعتبار في اإلقليمي المنظور أخذ من البد ذلك، على عالوة تجارية.

واحد. مكان من المعامالت

 التجارية المتطلبات على التعرف على واحد مكان من المعامالت تخليص إستراتيجية تعتمد أن يجب
 نبراسا لتكون للقياس القابلة األداء ومؤشرات الواضحة األهداف ووضع األولويات وتحديد والتقنية

 واحد، مكان من المعامالت تخليص نظام تشغيل وبمجرد واحد. مكان من المعامالت تخليص لمشروع
 من بد ال الخدمة. لتوصيل لألداء وكمي كيفي معيار وتحديد أدائه قياس مواصلة الضروري من يصبح
اإلستراتيجية. والوثائق الرؤى إعداد أثناء في والفوائد التكاليف يتناول تحليل إجراء

٥٣
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h قأخظبأأت مدى تحسين الثانية: العسيامسافتة مشورة y تحديد خادل من وس مكان من ادت٠ادا٠ال تخليص 
و1ال السواعش وتنفيي ل م ع ل ا ر ا ط إ و ز ي ن ا و ق ل ا ي ف ة م ز األعمال ساعش١أذ4م١د

المنطقى: األساس
 الحكومية الوكاالت به نعمل الذي النهج عن رئيسا تحوال واحد مكان من المعامالت تخليص ظام يمثل
 فيما به المعمول التنظيمي العمل إطار تعديل النحول هذا يتطلب التجارية. األوساط مع تفاعلها كيفية وعن

 أن يمكن ال التجارية. والعمليات التشغيلية الممارسات وتعديل ومرورها وتصديرها السلع باستيراد يتصل
 واضح نحو على التعديالت هذه بتعريف إال بنجاح نتائجه واحد مكان من المعامالت خخليص نظام يؤتي

الوكاالت عبر التعديالت لتنفيذ قويا سياسيا دعما ذلك ويستلزم السرعة. وجه على تنفيذها على والعمل
الحكومية. والدوائر

 حيث التعديالت؛ إلجراء البدء نقطة يعد للوكاالت الراهنة( )الحالة الحالية واإلجراءات السياسات تحليل إن
 التجارية العمليات تنظيم إعادة من بد ال والمحتملة. القائمة التشغيلية العقبات على التعرف فرصة يتيح

 اإلجراءات تنظيم يجدر وتنسيها. وتبسيطهما والتفاعل بالمعالجة اإلسراع بغرض المستقبلية( )الحالة
 األهمية دواعي لمن فإنه النحو، هذا وعلى تصميمها. المعاد للعمليات وفقا واإلدارية والتنظيمية القانونية
 والتوقيعات اإللكترونية للوثائق القانوني العمل إطار وضع أوراق، بال أو ورقية ال معامالت لتنفيذ البالغة،

تطبيقه أمكن متى الوطني، فوق المستوى وعلى الوطني، المستوى على الصحيح موضعه في اإللكترونية

ةسبي٠مدااأل البنية وتوافق وامان، تاقلم، وةنابلب-ة لمرونة، األولوية منح الثالثأت: العسيايسافتة مشورة
و1ك٠رن٠تدد1٠-عا٠ال تخليص ألنظمةت1٠المملو 1التكذولووي د̂ااهرن

المئطقى: األساس

 قابلية تحسين إلى الوصول بغرض واحد مكان من المعامالت لتخليص التعزيزية العملياتية التعديالت تنفيذ
 لتكنولوجيا األساسية البنية إدماج على المداومة من بد ال الخدمات. وجودة التكلفة وتحسين الوصول

 من جزءا تمثل التي المعنية للجهات الوظيفية للمتطلبات الكامل الدعم وتقديم التجارية واألهداف المعلومات
 المراحل منذ الوعي من المعنية الجهات لكافة بد ال أنه كما واحد. مكان من المعامالت تخليص نظام بيئة

 خخليص نظام أهداف تحقيق في المعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية إسهام بمدى التصميم لعملية المبكرة
المعامالت. هذه تكلفة في وأثره واحد مكان من المعامالت

 السريعة التغيرات لتسع التاقلم على والقدرة بالمرونة المعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية تمتاز أن يجب
 خدمات وتقديم الجديدة التقنية التطورات ولدمج المتنوعة والتقنيات المعلومات تكنولوجيا تطور يشهدها التي

 القدرة لديها يكون أن من المعلومات لتكنولوجيا األساسية للبنية بد ال ذلك، إلى إضافة الزمن. بمرور جديدة
 قابلية أخذ من بد ال فإنه ثم، ومن ودعمها المعلومات لتكنولوجيا المتنوعة والتطبيقات األنظمة دمج على

 لدى االعتبار في ومترابطة وشبكية تعاونية تجارية عمليات تقديم على القدرة بمعنى البيني، التشغيل
 إن حيث واحد؛ مكان من المعامالت خخليص بأنظمة الخاصة المعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية تعريف
 مكان من المعامالت تخليص نظام أوجه أهم أحد يمثالن التجاري المستوى على واستمراريتها توافرها

 من المعامالت تخليص مشاريع تصميمات تحتاج التجارية، واالستمرارية التوافر عنصري ولضمان واحد.
 واالحتفاظ األخطاء معالجة على بالقدرة يتسم بنظام والطبيعية البشرية الكوارث من حمايتها إلى واحد مكان
الموض. خارج البيانات من احتياطية بنسخ

٥٤
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ز الراب،لةت مداذتة٠العديا مشورة عزي ̂ل وتوافق الدول ; التوادسلئ سذتوى1ه ت الوطنيمة 4-4ا2ا?
;tS) مناجلتاسيسانظمة مي٠االمداد الموتمر سظمة ةلدلقل1ما فى واحد مكان من الحسعاذئذت *  لتخليص;

ا^معاماذلحمنمكانواحد.

.منطقىال ساسألا

 عدد ازدياد مع ولكن وطنية. جهود محض واحد مكان من المعامالت تخليص أنظمة ظلت طويلة لسنوات
 تخدم التي الغوائد من مزيد دعم إمكانية تتنامى واحد مكان من المعامالت لتخليص الوطنية المشاريع
 المعامالت لتخليص الوطنية واألنظمة الدول بين التبادل تعزيز طريق عن النقل وأوساط التجارية األوساط

 وتلقائيا. إلكترونيا المشاركة األطراف بين المعلومات تبادل إلى اإلقليمية لئؤج١ ٥هذ نهدف واحد. مكان من
 إلى االفتقار في واحد مكان من المعامالت تخليص أنظمة مبادرات تواجه التي الرئيسية التحديات تتمثل

 المعامالت تخليص أنظمة مستوى على المتوافقة والعمليات والبيانات المشترك العمل على والقدرة الترابط
 في األعضاء الدول بين المشتركة المشاريع دعم يسير أن الضروري من النحو، هذا وعلى واحد. مكان من

 مع جنب إلى جنبا واحد مكان من المعامالت تخليص بنظام بالفعل تعمل التي اإلسالمي المؤتمر منظمة
 الوطني المستوى على واحد مكان من المعامالت تخليص أنظمة تشجيع
 مثل بوضوح، المحددة التجارية العمليات ضمن مختارة وثائق تبادل على تركز أن المشاريع لهذه يمكن

 التجارة مناطق بإحدى عضوا تعتبر التي اإلسالمي المؤتمر بمنظمة األعضاء الدول داخل المنشأ شهادات
 لتبادل المشتزكة بالمعايير االلتزام على تشجع أن المشاريع هذه شأن من الجمركية. االتحادات أحد أو الحرة

والمعلومات. البيانات

ن أدوات ي M المشورات ئ j j i i i t u m)

قا - و بتوضيح الالحقة اجتماعاته في الزراعي العامل الفريق يوصى تل/ي"لبل<وم زراعيال ملالعا ل
التفصيل. من بمزيد أعاله المنكورة السياسات مناطق

ع٧م تمويل  الكومسيك تنسيق مكتب يدعو الكومسيك، مشاربع تمويل إطار في ا!(وم"ليالت لي
 مشاريع تمويل إطار في العاملة، بالفرق المشاركة األعضاء للدول يتسنى حيث سنويا؛ لمشروعات
 الكومسيك تنسيق مكتب من المقدمة المنح تمولها األطراف متعددة تعاون مشاريع تقديم الكومسيك،

 مشاريع تمويل من االستفادة األعضاء للدول يمكن أعاله، المنكورة السياسات بمجاالت يتصل فيما
 هذه تشمل قد المجال. هذا في ناجحة مشاريع الكومسيك تنسيق مكتب يمول قد حيث الكومسيك؛
 العمل ورش وعقد الخبراء وتبادل الدراسية والزيارات التدريبية والبرامج الندوات تنظيم المشاريع

وغيرها التدريبية والمواد/الوذائق االحتياجات وتقييم التحليلية الدراسات وإعداد
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OIC/COMCEC-FC/33-17^EP ( ٨) الرفق

 عن الصادرة بالسبإسات المتعلقة التوصيات

التصاالت للنقل الكومسيك عمل لمجموعة التاسع االجتماع وا

واالتصاالت للنقل الكومسيك عمل مجموعة أعضاء الموقرون السادة

 مدينة في ،٢٠١٧ مارس ١٦ في بنجاح واالتصاالت للنقل الكومسيك عمل لمجموعة التاسع االجتماع انعقد
 التعاون منظمة في األعضاء الدول في النطاق عريض اإلنترنت انتشار ''زيادة عنوان ننحت تركيا أنقرة،

 تقريب بشأن مداوالت االجتماع هذا خالل واالتصاالت للنقل الكومسيك عمل مجموعة وأجرت .”اإلسالمي
 الوثيقة هو الرئيسي النقاش محور وكان النطاق. عريض اإلنترنت انتشار في األعضاء الدول بين السياسات
 عمل لمجموعة التاسع لالجتماع المعد البحثي للتقرير الرئيسية للنتائج طبقا المحررة االجتماع، في الصادرة

 وخالل بالسياسة. المتعلقة األسئلة على األعضاء الدول ردود إلى إضافة واالتصاالت، للنقل الكومسيك
بالسياسات. المتعلقة التالية التوصيات المشاركون ناقش االجتماع،

اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول لجميع بالسياسات المتعلقة التوصيات - أ

 جميع بمشاركة النطاق عريض لالنترنت القومية اإلستراتيجيات إعداد بالسياسات: المتعلقة االولى التوصية
 المعنية الجهات
ت المنطقية األسباب

 تحدد التي السياسات على تشتمل هامة وثائق عن عبارة النطاق عريض لالنترنت القومية اإلستراتيجيات
 األفراد خدمات بين التمييز )مع المعنية للدول النطاق عريض اإلنترنت وانتشار تغطية بزيادة المتعلقة األهداف

 من وانطالقا االستثمار. ونماذج والمنافسة التكنولوجيا مفهوم توضح والتي الحكومية)، والجهات والشركات
 وعالي السريع الوصول ضمان إلى النطاق عريض لالنترنت القومية اإلستراتيجيات ننهلف المنظور، هذا

 بين فيما المنافسة تعزيز عن فضال المجتمع، فئات لجميع معقولة بأسعار النطاق عريض لالنترنت الجودة
 آليات تطوير تيسير في النطاق عريض لالنترنت القومية اإلستراتيجيات تسهم ذلك، إلى إضافة القطاعات.

المحرز. التقدم وتقييم مراقبة وكذلك البيانات جمع

 التعليم نظام في برامج تضمين طريق عن الرقمية الثقافة مستوى تحسين بالسياسات: المتعلقة الثانية التوصية
السكان من خاصة فئات فهدتست التي الرسمية غير المبادرات وتشجيع الرسمي
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األسباب

 األفراد ويطالب واالتصاالت. المعلومات تكنولوجيا من الكاملة الفوائد لجني بالغة أهمية الرقمية الثقافة تمثل
 باالستعانة يمكنهم حيث النطاق، عريض اإلنترنت بخدمات الرقمية الثقافة من كافب بمستوى يتمتعون الذي
 نظام في برامج تضمين طريق عن الرقمية الثقافة مستوى تحسين ويمكن إضافية. قيمة توفير الخدمات بتلك

 والمناطق السن، )كبار السكان من خاصة فئات فهدتست التي الرسمية غير المبادرات وتشجيع الرسمي التعليم
 الرسمي التعليم نظام في المضمنة الرقمية الثقافة برامج تكون أن ويجب ذلك(. إلى وما الفقيرة، الريفية

 اآلخر، الجانب وعلى والخدمات األجهزة استخدام مهارات نخسين على تركز وأن النطاق، وواسعة محورية
 المحلية المراكز وإنشاء اإلنترنت، عبر التدريب عروض طريق عن الرسمية غير البرامج إطالق يمكن

 البرامج وتنفيذ واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا المحدود االستخدام نات المناطق في اإلنترنت إلى للدخول
المناطق إلى المدربين وإرسال المحلية، السلطات مع بالتعاون الثقافية المراكز أو الحكومية ارسدالم في

الريفية
 مختلغة مرحلة في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول بالسياسات المتعلقة التوصيات - ب

النطاق عريض االنترنت تطوير من

 عريض اإلنترنت تطوير من متقدمة٢ مرحلة في اإلسالمي التعاون منظمة في االعضاء الدول . 1
النطاق

 والنائية الريفية للمناطق السرعة عالي اإلنترنت تغطية هدف تحقيق بالسياسات; المتعلقة األولى التوصية
 االستثمارية الجدوى تحسين بغية المباشر الدعم طريق وعن اللوائح وأحكام شروط الستيفاء مهل خالل

النطاق عريض لالنترنت

األسباب

 المتقدمة. الدول في والضواحي الحضرية المناطق في بالفعل النطاق عريض السرعة عالي اإلنترنت يتوفر
 الدول أمام كبيرا تحديا يمثل النائية والمناطق الريفية المناطق في السرعة عالي إنترنت تغطية توفير يزال وال

 استيفاء مهل بين تجمع التي الوسائل فإن االقتصادية، الجدوى قيود بعض تخفيف على وبالعمل المتقدمة.
 الجيل شبكات نشر تحسين على وللعمل المشكلة. تلك معالجة إلى فهدت المباشر والدعم اللوائح وأحكام شروط
 الستيفاء مهل بمنحهم اإلنترنت خدمات موفري تشجيع األعضاء للدول يمكن الريفية، المناطق في التالي

 إلى إضافة الريفية. المناطق في المنافسين مع الشبكة بمشاركة االلتزام من يعفيهم مما اللوائح، وأحكام شروط
 في النطاق عريض لالنترنت التحتية البنية نشر في مشترك، تمويل كآلية الدعم، من االستفادة كذلك يمكن ذلك،

المحدود. االستثمار -عائد نات المناطق

 الجيل لنشر اإلنترنت خدمات لموفري ماليه حوافز بمنح مراسيم إصدار بالسياسات; المتعلقة الثانية التوصية
G4 الرابع

لمنطقية:ا سبابألا

 األعضاء الدول معظم في كامأل انتشارا G٣ الثالث الجيل انتشر النطاق، عريض اإلنترنت بانتشار يتعلق فيما
الرابع الجيل تكنولوجيا انتشرت المرحلة، هذه وفي اإلسالمي. التعاون منظمة في التنمية ومتوسطة المتقدمة

 وتقديمها المعلومات مواقع لتحديد الشبكات أو االتصال، أدوات أو الرقمية، التكنولوجيا استخدام على "القدرة أنها على الرقمية الثقافة بعرف 1
(.٢٠١٠ وبراير، )هوج وانشادها" واستخدامها

 النطاق. رر.بض لالنترنت عالية وتغطية باستخدام تتمتع التي الدول الى تشير متقدمة" مرحلة في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء "الدول
الوقت. من مسبقا محددة لفترة األقل على اإلنترنت، الى الوصول لتوفير القانوني اإللزام غياب الى اللوائح وأحكام شروط استيفاء مهل تشير
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 تزال ال التغطية معدالت أن من الرغم على اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول من دولة ٤١ في
 موفري من كثير يرغب وال الحضرية. المناطق سكان هو منها الرئيسي المستفيد إن حيث للغاية، منخفضة
 وعليه، السابق. الجيل من معقول عائد تحقيق قبل الرابع للجيل كامل انتشار تحقيق في اإلنترنت خدمات

 هذا وفي الخدمات. لموفري مالية حوافر بمنح مراسيم إصدار للحكومات يمكن الرابع، الجيل انتشار ولتسريع
 يمكن ذلك، على عالوة الشبكات. معدات لتوفير الضرائب من اإلعفاء ميزة من االستفادة يمكن الصدد،

الترددي الطيف ترخيصى تكاليف تقليل للحكومات

 عريض االنترنت تطوير من متوسطة٤ مرحلة في االسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول .٢
النطاق

 مبادرات خالل من النطاق عريض اإلنترنت خدمات تكلفة تقليل بالسياسات: المتعلقة األولى التوصية
المستهدفة العاملة السياسات

ت المنطقية األسباب

 اإلنترنت بها ينتشر التي اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول تواجهه نحد أكبر يمثل الطلب زيادة إن
 إما للحكومات يمكن النياني^ للمستخدم اإلنترنت ألى الوصول أسعار ولتقليل متوسطا. انتشارا النطاق عريض

 أموال رد أو عادية قسيمة خالل من ذلك تحقيق ويمكن دعم. توفير أو واألجهزة الخدمات على الضرائب تقليل
 على التفاوض في الثاني الخيار ويتمثل التالميذ( المدال، سبيل )على السكان من المؤهلة للفئات الضرائب
 أسعار لعرض الخاص القطاع في النطاق عريض اإلنترنت خدمات وموفري الحكومة بين تبرم اتفاقيات
 الواي خدمات خالل من اإلنترنت إلى مجاني وصول عرض فيشمل الثاث الخيار أما الفئات. لبعض مخفضة

 والمطارات. الحافالت كمحطات النقل ومراكز والمكتبات الساحات مثل العامة، المناطق في الموجودة فاي

 وتطبيقات محتوى تطوير خالل من والثقافية اللغوية العوائق تقليل بالسياسات: المتعلقة الثانية التوصية
للمستخدم مألوفة محلية أساسية وأنظمة

األسباب

 وجود عدم فإن وكذلك، النطاق. عريض اإلنترنت خدمات طلب على سلبي أثر واللغوية الثقافية للعوائق
 أن الواضح فمن اإلنترنت. استخدام في أساسيا عائقا يمثالن الثقافي االرتباط وعدم المحلية باللغات محتوى
 الحكومات على التحدي، هذا على وردا اإلنترنت. استخدام زيادة على األفراد يشجع والثقاني اللغوي الترابط

 مألوفة أساسية أنظمة وتطبيقات محلي، رقمي محتوى تطوير تعزيز في الخاص القطاع مع تتعاون أن
اإلنترنت انتشار زيادة في يسهم مما للمستخدم،

 النطاق عريض االنترنت تطوير من .اولية مرحلة في االسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول .٣
 للمستخدمين منخفض بسعر النطاق عريض إنترنت خدمة عرض بالسياسات: المتعلقة األولى التوصية
للدولة. المملوكة أو الحكومة من المدعومة والالسلكية السلكية االتصاالت خدمات توفير شركات بواسطة

 المحدود االنتشار من الرغم على عام بوجه متقدمة تغطية لديها متوسطة تنمية بمرحلة تمر التي اإلسالمي التعاون منظدة في األعضاء الدول
النطاق. عريض لالنترت
 خدمات على والطلب العرض من كل زيادة إلى تحتاج التي الدول إلى تشير أولية مرحلة في اإلسالمي التعاون منظمة في االعضاء الدول

 أجل من الطلب لتحفيز سياسات ووضع التحتية البنية لنشر المالية الحوافز من مجموعة منح يجب الدول، لهذه وبالنسبة النطاق. رر.بض اإلنترنت
النطاق. عريض اإلنترنت انتشار زيادة
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 لم التي الدول تلك عام بوجه هي النطاق عريض اإلنترنت تطوير من االولية بالمرحلة تمر التي الدول
 نفقات نحمل على القدرة على مباشر بشكل المنافسة غياب يؤثر كما بالكامل. االتصال قطاع تخصخص

 تمثل تزال ال النفقات تحمل على القدرة ألن نظرا هذا، العمل إطار وفي النطاق. عريض االنترنت خدمات
 تطوير من األولية المرحلة في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول تواجه التي المشكالت أكبر

 تحمل للدولة المملوكة النطاق عريض اإلنترنت خدمات توفير لشركات يمكن النطاق، عريض اإلنترنت
 معقولة بتكلفة النطاق عريض اإلنترنت إلى الوصول خدمات توفير عام، خدمي كيان صفتها مسؤولية،
 األسعار. خفض على الخاصة الشركات يشجع قد الذي األمر النهائي. للمستخدم

 المجانية أو السعر منخفضة النطاق عريض اإلنترنت خدمات عرض بالسياسات: المتعلقة الثانية التوصية
 الخدمات. تلك من المحرومة السكان لفئات المخصصة

ت المنطقية سباباأل

 إنترنت خدمات على الحصول تكلفة تحمل على الخدمات من المحرومة االجتماعية السكانية الفئات قدرة إن
 للمجموعات تتيح مالئمة بيئة لخلق مناسبة سياسات وضع للحكومات ويمكن محدودة. النطاق عريض

 توفير للحكومات يمكن كما النطاق. عريض إنترنت خدمات تكلفة تحمل إمكانية الخدمات من المحرومة
 لهذه وتحقيى الصحبة. والعبادات والمكتبات المدارس مثل العامة المؤسسات في اإلنترنت إلى مجاني وصول
 مخفضة بأسعار النطاق عريض إنترنت خدمات عرض على الخاصة الشركات تشجيع للحكومات يمكن الغاية،
 عريض لالنترنت قومية خطة وضع سياق في األمر هذا تحقيق ويمكن الخدمات. من المحرومة السكان لفئات

 خدمة وموفر الحكومية الرقابية الجهة بين االتفاق من كجزم األمر هذا تحقيق يمكن ذلك، من وبدال النطاق.
استحواذ( أو دمج المثال، سبيل )على خاصة مبادرة بوضع لألخير للسماح كشرط خاص إنترنت
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 للمسلمين سياحيا المواتية التوجيهية الكومسيك مبادئ مشروع
االقامة منشآت تنظيم بشأن

كومسيك( والتجاري) االقتصادي للتعاون الدائمة اللجنة مع التنسيق مكتب
٢٠١٧ فبراير

 احتياجات لديهم النين المسلمين المسافرين أعداد ازدياد مع العالم، أنحاء جميع في السياحية الشركات بدأت
 السوق. من والمربحة المتنابة الشريحة لهذه الحتياجات االهتمام بعين النظر في ديني، أساس ذات فريدة
 اإلضرار فى يرغبون ال الذين المسلمين المسافرين "أنشطة بأنها للمسلمين المواتية السباحة تعرف

به". مسموح أمر وهو ما، لفرص السفر عند الدينية باحتياجاتهم

 الثالث الدراسات بإجراء الكومسيك أمرت للمسلمين، المواتية السياحة لسوق المتزايدة األهمية إلى بالنظر
للمسلمين: المواتية السياحة بشأن التالية

̂حة . ١ ض ا جانبي فهم ممأملن:11 لمواتية ا المس-ا عر ألعضاء لبلدان ا والحطب ل المؤتمر منلظمة ا
اإلسالمي

٠ ر ن:دمعسلدميلل واتيةلدم ا س\ةااا ٢ طوي  لدول ا فى cjjU واتيةلدم ا جةياالم تاوخدم تامنتج وتسويق ت
اإلسالمي التتاون ءفيمنظمة١األءحت

حالسي 3 ن ت>شش’م'ا (:MFT) مينلواتيةالمسلدم ا ةا ال ب ب ل ةا إلم إل ن]أ األء>ضا.ءا ؤنتمرلدم ا م
اإلسالمي

 البلدان في اإلقامة مؤسسات تنظيم - للمسلمين المواتية السياحة بشأن الثالثة الدراسة نتائج عرض تم وقد
 في عقد الذي بالسياحة المعني العمل لفريق التاسع االجتماع على اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

أنقرة. في ٢٠١٧ فبراير ١٦

 المسلمين. للمسافرين المختلغة االحتياجات ومعالجة إدراك في األخيرة، األعوام في السياحة، صناعة بدأت
 توافق يوجد ال واعدة. سوقا باعتبارها للمسلمين المواتية السياحة إلى السفر خدمات مقدمي من العديد ينظر

 اإلقامة منشآت تعتمد ذلك، ومع إدراجها. الالزم للمسلمين المواتية السياحة عناصر بشأن حاليا اآلراء في
 وتظهر المسلمين. غير الضيوف على المتوض والتاثير والتكلغة التنغيذ سهولة أساس على قرارها اتخاذ في

 المناطق، بعض في المسلمين وغير المسلمين المسافرين احتياجات بين تداخل هناك أن السابقة الدراسات
 باإلضافة الديني االنتماء عن النظر بفض للمسافرين، حاسمة تعتبر أمور وهي وسعره، الفندق موقع مثل
 معايير من نعد التي الخصائص من العديد يثمنون سواء حد على المسلمين وغير المسلمين فإن ذلك، إلى

 المسافرين أن إلى البحث أشار فقد ذلك، ومع والتوافق. والرحابة النظافة ذلك في بما ة،يالتقليد الجودة
 من المسافرين احتياجات مع يتعارض قد منها والبعض باإليمان؛ تتعلق محددة احتياجات هميلد المسلمين

 اتيمستو لتفاوت ونظرا الغندق مبان في الكحول وجود عدم المنال سبيل على ذلك، في بما المسلمين، غير
 وال التنظيم، إلى حاجة فهناك السياحة صناعة تقدمها التي والمرافق الخدمات من للمسلمين المواتية السياحة

اإلقامة. قطاع في سيما

ضاء ا ن1الببل في اإلقامة مؤسسات ت'نل:ي ' ijjlU المواتية لسياحة ا دراسة ق١إ ١سذتة١ؤ  منظمة في ألع
، لتعاون ي م ال س إل ي ا ت ل ا ن و م ض ت ى ت ؤ ة ر ا ق ت س ن م ت م ا س ا ر ة د ل ا ت ح ا س ا ر د ة و ي ئ ا ص ق ت س ت ا ال ب ا ق م ع و  م

ء ا ر خب ل ة ا ف ا ض إل ا ى ب ل ت إ ال ي ل ح ر ت ي ي ا ع م ل ، ل ة م ئ ا ق ل ن ا إ ه ف ذ ة ه ق ي ث و ل ض ا ر ع ئ ت د ا ب م ل ة ا ي ه ي ج و ت ل ة ا ي س ا س أل م ا ي ظ ن ت  ل

.٢٠١٦ فبراير كومسيك، ”اإلسالمي. المؤتمر منظمة في األعضاء البلدان في والطلب العرض جانبي فهم للمسلمين: المواتية "السباحة
اإللكتروني. الموقع
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 وهي المنظمة. تلك في األعضاء غير وللبلدان اإلسالمي التعاون منظمة لبلدان للمسلمين المواتية السباحة
 المواتية للسباحة العامة التوجيهية المبادئ وإرساء تقييم عند اتباعها الواجب الرئيسية االعتبارات تقدم

 مستويات لمختلف السياحة من النوع ذلك يخص فيما والمرافق للخدمات التوجيهية والمبادئ للمسلمين،
 تلخيص الوثيقة هده في تم وأخيرا، اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء البلدان عبر لها االستعداد
للمسلمين المواتية للسياحة السفر سوق وضع خيارات

للمسلمين المواتية للسياحة التوجيهية للمبادئ المعايير ووضع التقييم

 يكن )وإن القامة ا قطاع داخل للمسلمين المواتية السياحة عناصر بتنظيم بقوة النكر سالفة الدراسة توصي
 الدراسات من تتوفر التي القوية الفعل ردود إلى بالنظر ونضجها(، البلد لبيئة تبعا متفاوت مستوى على ذلك

الخدمات. من المطلوبة األنواع عن الواضح والتعبير االستقصائية

 األغنية على كبيرة أهمية المستجيبون ألقى الدراسة، هده ألغراض أجري الني المستهلكين استبيان في
 مهم أمر ذلك أن رأيهم المستطلع من المائة في ٩٩ اعتبر للمسلمين؛ موائم إقامة معيار ينظمها التي الحالل

 بوفيهات مثل رمضان، شهر خدمات تقديم مناقشة ذلك أعقب للغاية(. مهم أنه ذلك صنفوا المائة في ٨٣)
 قيمه والدي الغندق، غرفة في القبلة اتجاه يليها مهمة، أنها المستطلعين من المئة في ٩٥ اعتبر التي اإلفطار،

مهم. أمر بأنه المستطلعين من المئة في ٩٤

 وهو الحالل، الغذاء حالة في وخاصة باألصالة، ضمانا للضيوف للمسلمين المواتية السياحة تنظيم يوفر
 للنمط وكذلك المسلمين للضيوف مفيد أمر وهو لألسرة الصديق البيئي النظام ويدعم متطابقة توقعات يوفر

أسرهم. مع المسافرين النزالء من الرئيسي

̂|تية "السياحة ن١دعؤ ابحي \ؤحئسةهةؤحز ؤ\خدتاج شحؤئ١ ص ا جانبي فهم للمسلمين.* الدمم عر  والطلب ل
ضاء ا لبلدان ا طو ين:٧ لمواتية ا والسياحة إلسالمياا1 لمؤتمر ا ظمم1ل فى ألع  م;'جا'أ قيوتسو ريل

ضاء ا لدول ا فى ين٧ المواتية السياحة وخدمات U فى ألع u ه١ع٠١ ذم ؤهتي إلسالمياا1 التعاون  ١ت
 في األعضاء البلدان تستخدمه أن أيضا ويمكن الكومسيك، في بالسياحة العامل الغريق لصالح بالفعل

المسلمين. لسياحة المواتية اإلقامة أماكن تنظيم إلى الرامية جهودها

للمسلمين المواتية والمرافق للخدمات العامة التوجيهية المبادئ

 البياني الرسم يوضح البلد. طبيعة حسب للمسلمين المواتية بالسياحة والمرافق الخدمات صلة تخللف سوف
 إلى واستنادا ال، أم اإلسالمي التعاون منظمة في عضوا الدولة كانت إذا ما إلى استنادا البلدان تقسيم أدناه

المتاحة. اإليكولوجية للمسلمين المواتية السياحة نظم مستوى
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االيكولوجي للمسلمين تية١لمو١ السياحة نظام - البلدان تقسيم

 فى األعضاء غير البلدان
 اإلسالمي التعاون منظمة
 الكولوحلة نظم لها الموحود

المواتية للسباحة محدودة

 التعاون منظمة بلدان
 نظم بها الموجود اإلسالمي
للسياحة متوسطة ابكولوحبة
ن١للمسلم ة ١١المرا

 التعاون منظمة بلدان
 نظم بها الموجود االسالمي

للسياحة متقدمة ابكولوحبة
ن١للمسلم ة ١١المرا

النزالء من الرئيسي للنمط األول المقام في الطعام تقديم ٠
المسلمين الزوار من متواضع عدد ٠
المسلمين غير الزوار من مرتفعة حصة ٠
الفنادق في شائع الكحول وجود ولكن بوفرة، متوفر الحالل الطعام ٠
المسلمين من الغالب في الزوار ٠
الحالل والمنتجات اسالمي للتمويل قوية ايكولوجية نظم ٠
قوي ديني ارتباط ٠

 قائمة أدناه ترد للمسلمين، ةيالموات السباحة بشأن القائمة التوجيهية المبادئ مختلف استعراض إلى استنادا
 البلد فئات من فئة لكل للمسلمين المواتية بالسياحة الخاصة والمرافق للخدمات التوجيهية بالمبادئ موجزة

أعاله. الموصوفة

 لتعاون١ منظمة في األعضاء غير لليلدان المتاحة للمسلمين المواتية السياحة ومرفق خدمات .١

 للمسلمين المواتية للسياحة المحدودة اإليكولوجية النظم نات اإلسالمي

 المسلمين المستهلكين جنب اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء غير البلدان في للمنشآت، يمكن
 على منخفحض تأثير ولها التنغيذ سهلة تكون التكلفة منخفحضة أساسية خدمات تقديم عبر عملية بطريقة
الرئيسي. النمط من النزالء

الغالي: النحو على بها الموصى والمرافق الخدمات إيجاز يمكن

الحالل الطعام خيارات بعض توفير . 1
 المسلمين النزالء غرف في الصفيرة الثالجات من الكحول رفع .٢
الغرف. في )للصالة( القبلة اتجاه توفير .٣
المحلية المساجد إلى الوصول وإرشادات الحالل األكل بمطاعم قائمة توفير . ٤
طلبها عند الصعالة ومواقيبت صعالة سجادة توفير ٥
للمسلمين المواتية السياحة بمبادئ الوعي على العاملين تدريب .٦

 على يذكر تأثير لها سيل المسلمين، فيوللض كبيرة أهمية لها أن حين في والميزات، الخدمات هذه ومعظم
التكلفة. منخفضة وهي الرئيسي اريالت من فيوالض
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 اإلسالمي انتعاون منظمة في األعضاء للبلدان المتاحة للمسلمين المواتية السياحة ومرافق خدمات .٢

للمسلمين المواتية للسياحة متواضعة إيكولوجية نظم لديها التي

الثة توجد  سهلة وهي ،المسلمين الضيوف وتهم للمسلمين المواتية السباحة إلى تنتسب عملية خدمات ث
 منظمة دول في القامة ا مرافق تفشئها أن وينبغي ،السائدين الضيوف على منخفض تأثير ولها التنغيذ

 الخدمات وهذه للمسلمين المواتية للسياحة متواضعة إيكولوجية نظم لديها التي االسالمي التعاون
: يلي ما تشمل ،التالي المخطط في موضحة هي كما ،الثالث

(االعتبار في الحالل شهادة على الفندق مطابخ حصول وضع )مع حصريا المعتمد الحالل الغذاء تقديم ٠ ١
 الغرف في صالة سجاجيد توفير ٠٢
.رمضان وجبة طعام قائمة وعناصر توقيبت الستيعاب التكيف ٠٣

إلقامة خدمات مقدمو يقدمها أن يمكن التي للمسلمين المواتية السياحة ومرافق خدمات تقسيم بجوز  ا
 غير الضيوف تأثيرها جهة من تأثيرها وكذلك التكلفة مرتفع أو منخفض تنفيذها كان إذا ما أساس على

 (.المسلمين النزالء على مرتفع أو منخفض تأثير له سيكون الجديدة الخدمة تنفيذ كان إذا )ما المسلمين
 من الضفيوف على منخفحض تأثير ولها التكلفة المنخفضعة للمسلمين المواتية السياحة خدمالت تنفيذ يسهل
 المنخفضة الخدمات تنفيذ عند مراعاتها جبي حساسة اعتبارات هناك أن حين في ،الرئيسي النمط
 خدمات : ١٥ للشكل الرجوع )برجاء الخ ،الرئيسي النمط من الضيوف على الكبير التاثير نات التكلفة

(الدراسة في المتواضعة كولوجيةياإل للنظم للمسلمين المواتية السياحة

إلضافية الخدمات :يلي كما هي عالية إلى متوسطة وتكلفتها مهمة أنها على تصنيفها تم التي ا

 العامة األماكن في الحمامات في وكذلك النزالء غرف في ،الحمامات في اليد دش أو مرحاض تركيب ٠ ١
للعائالت مناسب ترفيه توفير ٠٢
.الموقع في ليلية مالهي أو كازينوهات وجود وعدم الكحول من خال المكان يكون أن ٠٣
إلباحية القنوات إزالة ٠ ٤  اإلنترنت محتوى لتصفية مرشحات ووجود ا
محتشمة مالبس بارتداء العاملين مطالبة ٥

 اإلسالمي لتعاون١ منظمة في األعضاء للبلدان المتاحة للمسلمين المواتية السياحة ومزفق خدمات .٣

للمسلمين المواتية للسياحة المتقدمة اإليكولوجية النظم نات

إليكولوجية النظم نات اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء لبلدان يخص وفيما  للسياحة المتقدمة ا
 للمسلمين المواتية السياحة ومرافق خدمات من التالي المرتفع بالمستوى يوصى ،للمسلمين المواتية
ألساسية الخدمات إلى إضافة  :ا

:عام بشكل
 حالل كمطابخ معتمدة الفنادق مطابخ تكون أن يجب ٠ ١

 الفندق داخل بوجوده السماح وال الكحول توافر عدم ينبغي ٠٢
 الغرف وحمامات العامة الحمامات في للوضوء المالئمة المرافق تتوفر ان ينبغي ٠٣
غرفة كل في الشريف المصحف وضع يجب ٠ ٤
 بث يتم أن ويجب ،الجمعة صالة ذلك في بما المسجد /المصلى في الجماعة صالة تقام أن ينبغي ٠ ٥

ألنان .الصوت مكبر نظام على ا
إلضافة ،رمضان شهر خالل .٦  النقل حافالت توفير يجب ،والسحور اإلفطار وجبات تقديم إلى با

المحلية للمساجد المكوكية

الفندق. داخل للصالة منطقة أو "المصلى" وجود وهي توفيرها مكلفا وليس مهمة بأنها لالستطالع المستجيبين قيمها اضافية خدمة
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 مثل بالصحة لعذايه١ منتجات ليشمل المعتمدة الحالل المنتجات توفيره يتم ما نطاق تمديد يجب .٧
السائلة. االغتسال ومستحضرات الشامبو

الترفيهية: األنشطة
 الصاالت ذلك في بما الجنسين بين الفصل فيها يتم التي بالصحة العناية مرافق توفير ينبغي .٨

 مرافق توفير طريق عن إما والشواطئ، الصحية والمنتجعات السباحة وحمامات الرياضية
 للنساء معينة ساعالت تخصغيصن طريق عن أو منفصفلة،

العمل إدارة
 اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة بالمبادئ تلتزم أن يجب التمويل عمليات جميع .٩

 فيه بما مرتفع لألجر أدنى حد على يحصلوا وأن عادلة معاملة المرفق موظفي معاملة وينبغي .١٠
طبيعي معيشي مستوى على للحفاظ الكفاية

شهادة على حاصلة تكون وأن مقرها في للبيئة صديقة عمليات الشركات عمليات تكون أن يجب.١١
بيئية

 ألخاهية١ الجهة ومن نلعائالت المواتية جهة من المؤسسة تهيئة

 أحد ويتمثل البلد. بحسب للمسلمين المواتية السباحة خواص إدخال في الفعالية مستوى يختلف
 غير الزبائن استبعاد دون للمسلمين الصديقة الخدمات وتعزيز وضع في الرئيسية االعتبارات
 في صعوبة وأكثر تكلغة أعلى للمسلمين المواتية بالسياحة المتعلقة الخواص بعض تكون ربما المسلمين.

 على أيضا الضوء تسلط للمسلمين المواتية السياحة في الميزات من العديد فإن ذلك، ومع التنغيذ؛
 هو بار أو ليلي ملهى وجود عدم فإن المثال، سبيل على األخالقي والوضع لألسرة المنشأة مواءمة

 موائم كمرفق الفندق مكانة أيضا يعزز أنه بل فحسب المسلمين الضيوف احتياجات يالئم ال أمر
أمنا أكثر مكانا البيئة هذه نعتبر أطغال لديها التي الرئيسي النمط من األسر من العديد أن حيث للعائالت،

٠ألألدوهم

 من اإلقامة مرافق وضع تعزيز على تعمل التي والمرافق الخدمات أدناه الموضح الجدول بعرص
 المواتية للسياحة اإليكولوجي النظام مستويات مختلف عبر األخالقي والوضع العائلية المواءمة جهتي

 قنوات حظر إلى باإلضافة الليلية، المالهي أو الكازينوهات أو الكحول وجود عدم يفيد حيث للمسلمين.
 جهة من إلقامة ا مرفق مكانة تعزيز في اإلنترنت مرشحات ووضع الفاحشة الفنية واألعمال الكبار،

أخالقية. كونها إلى باإلضافة لألسرة المواءمة
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واالخالقية لألسرة المواتية للمسلمين المواتية السباحة ومرافق خدمات

للمتطلبات األدنى الحد

الحالل الطعام اراتخي الحالل الطعام

الكحول من المسلسن النزالء غرف ثالحات خلو الكحول سياسة

وجود مستحسن

اغ الفنادق مطاعم فى الكحول تقديم وعدم راب يوحد ال الكحول: بي الكحول سياسة

 الموقع فى ليلى ملهى وحود عدم
 الموقع فى كازينوهات وحود عدم

إباحية قنوات توفر عدم

 البذيئة( المواد )من الموقع فى االنترنت لمحتوى مرشحات

الموقع فى للعائالت الموائم والترفيه البرامج

الترفيه

محتشمة مالبس العاملون ارتداء العاملون

اا-كاةآت

الطلى( عند أو المطعم فى المنال سشيل )على الموقع فى كحول لوحد ال الكحول سياسة

االسالمية القيم مع تععارض قد فنية أو موسيقية أعمال عرض عدم الترفيه
ة شهادة على الحصول المكان فى للبيئة صدلقة عمليات وتوفر س البيني الجانب
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باالنجليزية : األصل

 عن الصادرة بالسياسات المتعلقة التوصيات

بالزراعة المعئية الكومسيك عمل لمجموعة التاسع االجتماع

J" عنوان تحت ٢٠١٧فبراير ٢٣ في اجتماعهاالتاسع الزراعة عمل مجموعة عقدت it ر من Jد il l ء ا 
ضاء الوول في ألع  المتعلقة القضايا المشاركون ناقش االجتماع، وخالل ".مي1٧ا'ا>ل التعاون منظمة في ا

 وتقارب اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في الغذاء هدر تقليل بشأن الهامة السياساتب
خ األعضاء الدول بين فيما السياسات  المتعلقة التوصيات ووضعت المحورية. القضية هذه صوصب

 وردود لالجتماع خصوصا المعد البحثي للتقرير الرئيسية النتائج ضوء في أدناه المعروضة السياساتب
 االجتماع. قبل الكومسيك تنسيق مكتب أرسلها التي بالسياسات المتعلقة األسئلة على األعضاء الدول

 في الغذائي الهدر من للحد طريق وخارطة محدد تشريعي عمل إطار تطوير األولى: السياسات مشورة
 اإلمداد. سالسل يشمل كلي سياق

المئطقي: اآلساس

 لوائح البلدان من كثير تنفذ الغذائي. الهدر من الحد في رئيسية مسألة تشريعي عمل إطار تطوير يعتبر
 التأكد إلى تهدف فإنها ثم ومن الغذائي. اإلمداد سالسل مراحل كافة عبر الغذائي الهدر من الحد إلى تهدف

 األبحاث تشير ذلك، مع اآلدمي. لالستهالك وإتاحتها كاف حد إلى النفايات مسار عن األغذية كافة فصل من
 األعضاء الدول من قليل عدد لدى إال فعليا الغذائي بالهدر يتصل تشريعي عمل إطار وجود عدم إلى

 وإندونيسيا. وباكستان ومصر وتركيا قطر مثل اإلسالمي، المؤتمر بمنظمة
 للهدر تشريعي عمل إطار إلى تفتقر التي اإلسالمي المؤتمر بمنظمة األعضاء للدول يمكن الشأن، هذا وفي

 في الشروع قبل األعضاء، الدول على الغذائي. للهدر طريق وخارطة قانوني عمل إطار تضع أن الغذائي
 بوجه بعينها والقطاعات المنتجات بعض في الهدر ومستوى -عام بوجه الهدر مستوى تقدير العمل، هذا

 تكون وبذلك مالحظ. نحو على الهدر كميات فيها تتزايد التي المناطق على التركيز لها ليتسنى خاص،
 من الفرد نصيب تخفيض’’ وهي المستدامة للتنمية ١٢٠٣ الغاية تحقيق في أيضا شاركت قد األعضاء الدول

 خسائر من والحد النصف، بمقدار والمستهلكين بالتجزئة البيع أماكن صعيد على العالمية الغذائية النفايات
".٢٠٣٠ عام بحلول الحصاد، بعد ما خسائر ذلك في بما اإلمداد، وسالسل اإلنتاج مراحل في األغذية

 الغذاء توزيع وشبكات بئوك تطوير الثانية: السياسات مشورة
المئطقي: االساس

 العالمي الصعيد على الغذائي الهدر من للحد األساسية الطرق أحد الغذاء توزيع وشبكات بنوك إنشاء يعتبر
 في مهدما دورا تلعب أن المبادرات لهذه يمكن اإلسالمي. المؤتمر بمنظمة األعضاء الدول صعيد وعلى
 في الناجحة المبادرات هذه إحدى المصري الطعام بنك نمونج ويمثل المحتاجين. على الغذاء فائض توزيع

 سهل شهريا. وجبة مليون ١٧ على يربو ما تبرعاته حجم وبلغ ٢٠٠٥ عام البرنامج تدشين تم المجال. هذا
 نجوم الخمس نات الفنادق بين مستوياتها تراوحت ومطعم فندق ؛٠٠ من أكثر مشاركة البرنامج هذا

المصري. الطعام بنك بنظام الشعبية والمقاهي
 الغذائي. الهدر من الحد على األعضاء الدول الغذاء توزيع وشبكات بنوك تطوير يساعد اإلطار، هذا في

 على الحصول في الفقراء فرص يعزز أن ضاأي شأنه من حاجة دون المهدر الغذاء توزيع أن على عالوة
 على األعضاء الدول تشجع ذلك أجل من الغذائي. األمن تحقيق في األعضاء الدول يساعد ثم ومن الغذاء،

الحالية. البنوك كفاءة نحسين أو الطعام بنوك شاءإن
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سلسلة في ئي١الظ بالهدر الوعي لرقع مترابطة وحمالت مبادرات إطالق الثالثة: السياسات مشورة
واالستهالك. اإلمداد

المنطقي: األساس
 بمنظمة األعضاء الدول سكان من كبير قطاع اكتراث عدم إلى االجتماع هذا عن المعد البحثي التقرير يشير

 حول المعلومات من بمزيد حظوا إذا المحتمل من أنه إلى يشير كما الغذاء. إهدار بأمر اإلسالمي المؤتمر
 حجم تقليص على ذلك يشجعهم أن منه، الحد لكيفية حلول وتقديم الغذائي بالهدر المرتبطة البيئية ارثاآل

 وبالنظر الغذائي بالهدر االكتراث عدم مفهوم في الغذائية الخدمات وقطاع المنازل تتساوى الغذائي الهدر
 الدول أولويات قائمة ضمن الغذائي الهدر وحمالت مبادرات إطالق يأتي أن بد ال أنه نرى ذلك، إلى

االسالمي. المؤتمر بمنظمة األعضاء
 مثل الغذائي الهدر من للحد األعضاء الدول صعيد وعلى الدولي الصعيد على حيوية ومبادرات حمالت مةث

 قانون”و باكستان، في ”الواحد الطبق قانون”و المنحدة، األمم أطلقنها التي ”الغذاء في اقتصدوا” مبادرة
 حملة تركيا أطلقت المنال، سبيل على تركيا. أطلقتها التي ”خبزك نهدر ال” وحملة إندونيسيا، في ”الغذاء

 دوالر مليون ١٣١ يعادل وما بالمائة ١٨ بنسبة الخبز فاقد حجم تقليص عن أسفرت التي ”خبزك تهدر ال”
 عليها انطوت التي التجارب هذه اإلسالمي المؤتمر بمنظمة األعضاء الدول تختبر قد يوميا. أمريكي

 واالجتماعي االقتصادي المناخ االعتبار في آخذين والمراقبة والتقييم التنغيذ حيث من المذكورة المبادرات
 الصلة نات المعنية للجهات الفاعلة للمشاركة الخاصة األهمية تبرز ذلك، على عالوة منهم. لكل الغريد
 نحو على الحمالت/المبادرات تصميم يجدر الشأن، هذا وفي الحمالت/المبادرات. نجاح في الغذاء بتوفير
المحلية والسلطات التجارية المؤسسات بينها فيما تشمل التي المعنية للجهات الفاعلة المشاركة يضمن

والمستهلكين

 بالسياسات: الخاصة المقدمة المشورات تنغيذ في تسهم أن الممكن من أدوات

 بتوضيح الالحقة اجتماعاته في الزراعي العامل الفريق يوصى بالكومسيك: الزراعي العامل الفريق
التفصيل. من بمزيد أعاله المذكورة السياسات مناطق
 لمشروعات الكومسيك تنسيق مكتب يدعو الكومسيك، مشاربع تمويل إطار في الكومسيك: مشاريع تمويل
 تقديم الكومسيك، مشاريع تمويل إطار في العاملة، بالفرق المشاركة األعضاء للدول يتسنى حيث سنويا؛

 بمجاالت يتصل فيما الكومسيك تنسيق مكتب من المقدمة المنح تمولها األطراف متعددة تعاون مشاريع
 يمول قد حيث الكومسيك؛ مشاريع تمويل من االستفادة األعضاء للدول يمكن أعاله، المذكورة السياسات

 والبرامج الندوات تنظيم المشاريع هذه تشمل قد المجال. هذا في ناجحة مشاريع الكومسيك تنسيق مكتب
 وتقييم التحليلية الدراسات وإعداد العمل ورش وعقد الخبراء وتبادل الدراسية والزيارات التدريبية

وغيرها. التدريبية ائقثوالمواد/الو االحتياجات
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باالنجليزية : األصل

 التاسع االجتماع عن الصادرة بالسياسات المتعلقة التوصيات
الفقر حدة من للتخفيف الكومسيك عمل لمجموعة

 أنقرة في ،٢٠١٧ أبريل ٦ في التاسع اجتماعها الفقر حدة من للتخفيف الكومسيك عمل مجموعة عقدت
ضاء لدول ا لتغذية ا ددوء١ إن١عو٠ تحت ألع قاء .١١ للغقر ممسيدة اإلسالمي.. لتعاون ا م;أل ا  ؤأ

 الدول في التغذية سوء من الحد بشأن الهامة بالسياسات المتعلقة القضايا بعض المشاركون ناقش االجتماع،
 ضوء في أدناه المعروضة بالسياسات المتعلقة التوصيات ووضعت اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

 المتعلقة األسئلة على األعضاء الدول وردود لالجتماع خصوصا المعد البحثي للتقرير الرئيسية النتائج
االجتماع. قبل الكومسيك تنسيق مكتب أرسلها التي بالسياسات

طوير بألسباساتة الحتعلفنة وللئ١ا̂ التوصية  وخصوصا ئائئب.ة،1راخءباةل4و بالتنننة متعلقة ددخادفت وتنفيذ ت
 الضعيفة العمجعموعافت من النجاب ا التعساءفء؛خسن تجاه

المتطقى: األساس

 ولضمان األم لصحة خاصة أهمية الحمل فترة وأثناء الحمل حدوث وقت للنساء الغذائي الوضع يكتسب
 نمو تقييد من يعانون النين الوالدة حديثو يتعرض كذلك سواء. حد على للجنين الصحي والتطور النمو

 األمراض أنواع بعض وتنمية شهرا ٢٤ في كبير حد إلى الطبيعي النمو يعوق متزايد لخطر أيضا الجنين
 أساسي أمر الحياة من مبكرة مرحلة في الجيدة التعدية ذلك، على وعالوة البلوغ مرحلة في المعدية غير

 والمتوسطة المنخفضة البلدان في المواليد جميع من %٢٧ اآلن، حتى التنموية. قدراتهم الكتساب لألطفال
 مجموعة خالل من األمهات وتوعية الفردية المشورة أظهرت الوزن. في انخفاض من يعانون الدخل
 الحمل. فترة وأثناء الحمل حدوث وقت للنساء الغذائي الوضع تحسين في إيجابية آثارا لها أن حكماء

 مهنئا تدخال الحامل المرأة عمل مكان في باألمومة المتعلقة الراحة وسائل توفير يعد ذلك، على وعالوة
للطفل. المستقبل آفاق تحسين على يساعد مما للتعدية مراعيا

 مكمالت على لألمهات الغذائي الوضع تحسين إلى الرامية المثبتة بالتغذية الخاصة التدخالت وتشتمل
 حاالت توجد ما -غالبا اليود(. )ملح والتحصين اليود ومكمالت الكالسيوم ومكمالت الفوليك وحمض الحديد
 خالل من معالجتها وتجب الدخل والمتوسطة المنخفضة البلدان في المتعددة الدقيقة المفنيات في النقص

 األمن وانعدام األمهات لدى الهزال معالجة تجب ذلك، على وعالوة المتعددة. الدقيقة الغذائية المكمالت
 من تقلل سوف بالتغدية الخاصة التدخالت هده مثل البروتين ومكمالت متوازنة طاقة خالل من الغذائي
%.١ه إلى تصل بنسبة التغذية سوء درجة

ة التوصية ةللمعل الاا (IYCF تذئذةالرضعوصغ،ر تحسيزسارسات ااااسيااا***ت : ل J i i) 
.٠اكئطقى األساس

 غير الطبيعية الرضاعة ذلك في بما الضعيفة، (IYCF) األطفال وصغار الرضع تغذية ممارسات تسهم
 رضاعة بدء ضرورة على العالمية الصحة منظمة مبادئ تنص التغذية. سوء مستويات ارتفاع في الكافية
 ويجب عمره من األولى الستة األشهر وطوال الوالدة بعد ساعة غضون في الحصرية الطبيعية الطفل
 قوانين تطبيق وينبغي التكميلية التغذية مع بالتزامن العمر من سنتين الطفل يبلغ حتى األم بلبن الطفل تزويد
المتطلبات. هذه إرساء على تشجع بطريقة العمل
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 يفسر مما المقبول، الغذاء من األدنى بالحد المتعلقة للمبادئ وفى مكملة أغنية تقديم ينبغي الفترة، هده وبعد
 الوقائية الزنك مكمالت تناول على التشجبع أيصا وينبغي الغذائي. والتنوع الوجبات تناول تكرار

 بدائل تنظيم يعد أخرى، ناحية من الصغار واألطفال للرضع الحديد ومكمالت ألف فيتامين ومكمالت
 مهمة. تنفيد قضابا بمثابة أيدقتا الصحية غير لألغدية الكاذبة السوق دعاية ومنع بفعالية األم حليب

 وتبديد بها الموصى التغدية ممارسات نجاه اإليجابية والمواقف المعرفة زيادة إلى الرامية التدخالت إن
 يكون قد الصدد، هنا وفي الصغار. واألطفال للرضع المثلى التغدية لضمان ضرورية الضارة المعتقدات
 أثر له األولية/األمهات، الرعاية لمقدمي الفردية المشورة تقديم شكل في - السلوك تغيير أجل من االتصال
 الرضع تعدية منهج وضع يؤدي قد ذلك، على وعالوة صحيح. بشكل تم ما إذا التغنية، على كبير إيجابي

 وصغار الرضع تغنية مشورة وتأسيس الصحية، الرعاية مقدم توعية لبرامج متكامل األطفال وصغار
 المجتمعات من الفقيرة الشرائح تمكين إلى األولية الصحية الرعاية مرافق في أخرى دعم وخدمات األطفال

المناسبة. التغنية ممارسات حول الضرورية المعرفة على للحصول

 العبء معا ويشكالن التغنية. نقص عن ينتج ما بقدر مشكلة يحدث قد األطفال بدانة شكل في التغنية سوء
 العديد منها تعاني التي األطفال بدانة لمكافحة عمل خطة وضع بمكان األهمية ومن التغنية. لسوء المزدوج

اإلسالمية. البلدان من

ت;1ا اتثالثاث التوصية الدة١الهس واساه p^a3t-4 الرعابية ياق٠الءجم \*للول سمان سيف
اسكال ايما̂- المعدية األمراض مجال فء؛خ 1*1*1;̂* حعمادت وإطالق والنظام الثراب

ذقهسائذية

 وفقدان ةيالغنائ المواد امتصاص سوء عن فضال الطعام، كمية من والتقليل الشهية فقدان إلى العدوى تؤدي
 مجموعة بين واضحة عالقة هناك ذلك، على وعالوة التغنية. لسوء المباشرة األسباب من وتعد األيض،
 من يزيد اشال، سبيل على ألف، فيتامين فنقص العدوى: ومخاطر الدقيقة المغنيات في النقص حاالت
 المشتركة التاثيرات هنه تشكل ثم ومن األطفال. ووفيات والحصبة المالريا وشدة الشديد اإلسهال مخاطر

 التحصين عن فضال واسع، نطاق على دقيقة ةيغنائ لمكمالت األطفال تناول يستدعي وهنا مفرغة. حلقة
 والفيتامينات والفيتامين والزنك الحديد إلى باإلضافة القمح( دقيق )مثل األساسية لألغنية االنتشار واسع
الماء. في للنوبان القابلة

 كبير حد إلى أيضا الصحية والرعاية الشرب ومياه اآلمن الصحي النظام على الضعيف الحصول يرتبط
 الحاد التغنية سوء إلى النهاية في يؤدي مما المياه، طريق عن والمنقولة المعدية لالمراض التعرص بزيادة

 إمكانية انعدام إلى ئعزى اإلسهال عن الناجمة الوفيات جميع من %٩٠ اشال، سبيل على والمزمن.
 األطفال حماية تتطلب سيئة. صحية نظافة وممارسات صحي ونظام للشرب الصالحة مياه على الحصول

 من صحية ورعاية صحي ونظام صالحة شرب مياه على الحصول إمكانية زيادة المعدية األمراض من
 تطعيم برامج إعداد العراء(، في التغوط على القضاء )وبالتالي والتخطيط التحتية البنى في مارتثاالس خالل
 اليدين غسل )مثل الصحية النظافة ممارسات تحسين إلى تهدف سلوكية وتدخالت االنتشار واسعة فعالة

المرحاض(. استخدام بعد بانتظام بالصابون
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آلثهمات اءلى الوهس̂و توفير سدسإت;الب الرابعة ةصبالتو 4i والمشدد اآلمنة ا i .?Ltt< من ع،با٠ادلل
اءطالقمب1خ  الغذائي5U،U٥J<4،؛Jءادش1ئف_اءك٠عوبذسجعحاتوىالهاوتاذللء درات1̂د

المنعى; األساس

 وأمر االساسية اإلنسان حقوق من حق لهو ثقافبا ومناسبة ومغنية آمنة أغنية على المتسق الحصول إن
 نطاق توسيع يكون المزمن، أو الحاد الغذائي االمن انعدام حاالت في التغنية. سوء على للقضاء ضروري

 حاسما أمرا والريفية النائية المناطق في سيما ال - الفقراء إلى للوصول الغذائية المعونة تدخالت تغطية
 الغذائي لالنتاج المفيدة المجتمع إلى المستندة البرامج تعد مجاعة. وحدوث والجوع التغنية نقص لتجنب
 قدرات وتوسع بالمنزل( الحدائق زراعة ممارسات نطاق توسع طريق عن المنال، سبيل )على المحلي
 الغذاء. أسعار وخفض االغنية على الحصول فرص لزيادة مهمة المحلية الغنائية المواد تخزين مرافق
 واسع نطاق على الطوارئ حاالت في إغاثة إلى البلدان بعض تحتاج والبشرية، الطبيعية الكوارث بسبب

 اتخذها التي اإلجراءات من الرغم على الشديد. التغنية سوء من يعانون النين االطفال ماليين لحماية
 ما -غالبا الضعيفة البلدان إلى تصل التي الطوارئ حاالت في المساعدة مستوى أن إال الدولي، المجتمع

 عن لألزمات والمبكرة المرنة الردود دعم للغاية اممكلف من سيكون كذلك االساسية. المتطلبات على تقصر
 جميع على يجب النطاق. واسعة أزمات اكتشاف بمجرد الطوارئ حاالت في التدخالت على االعتماد
 لتمويل خطوات تتخن أن االخرى المانحة والجهات الدولية والمنظمات الحكومات ذلك في بما الجهات
̂ها الموارد ̂يص ونتخص

 إطار خارج للجسم والمفيدة اآلمنة االغنية على الحصول فرص وتحقق توافر ضمان أيضا المهم ومن
 لألسر الغنائي االمن تحسين على القدرة النقدية التحويالت برامج لدى يكون ربما الطوارئ. حاالت

 هنه تكاليف نحمل على القدرة وضمان المغنية باالطعمة الوعي زيادة أهمية إلى باإلضافة الفقيرة، المعيشية
وفرطها. التغنية فغص لتجنب األغنية

بالسياسات: المتعلقة التوصيات لتنفيذ الالزمة األدوات

 بتوضيح الالحظ اجتماعاتها في العمل مجموعة توصي الفقر; حدة لتخفيف الكومسيك عمل مجموعة
التفصيل. من بمزيد أعاله المنكورة السياسات مجاالت

 القتراح الكومسيك تنسيق مكتب يدعو الكومسيك، مشروع تمويل إطار في الكومسيك; مشروع تمويل
 مشروع تمويل إطار في العمل، بمجموعات المشاركة االعضاء للدول يتسنى بحيث عام. كل مشروعات
 الكومسيك تنسيق مكتب من المقدمة المنح تمولها األطراف متعددة تعاون مشروعات تقديم الكومسيك،

 مشروع تمويل آلية من االستفادة االعضاء للدول يمكن بعسياسات، المتعلقة أعاله التوصيات ولتنفين
 الخبراء وتبادل البحثية والزيارات التدريبية والبرامج الندوات تنظيم المشاريع تلك تشمل وقد الكومسيك

ذلك إلى وما التدريب، مواداوثائق وتوفير االحتياجات وتقييم التحليلية الدراسات وإعداد العمل ورش وعقد
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صل أل إلنجليرية : ا با

 عن الصادرة بالسياسات المتعلقة التوصيات
المالي للتعاون الكومسيك عمل لمجموعة الثامن االجتماع

 تركيا، - أنقرة في ٢٠١٧ مارس ٣٠ في الثامن اجتماعها المالي للتعاون الكومسيك عمل مجموعة عقدت
 المشاركون وناقش .”اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في العام الدين إدارة” عنوان تحت
 خصوصا المعد البحثي التقرير نتائج ضوء في بالسياسات المتعلقة الهامة المشكالت بعض االجتماع خالل

 قبل الكومسيك تنسيق مكتب أرسلها التي بالسياسات المتعلقة األسئلة على األعضاء الدول وردود لالجتماع
 بالسياسات. المتعلقة التالية التوصيات إلى العمل مجموعة توصلت عليه، وبناء االجتماع.

;1لسي1ب قةلمتعال ئلول١ا̂ توسةال ت و اها،يلا دينال رةداال ةلمستق وحده ءاتعزيز/إذش ت ت  محددة ا،يهمىلت
L*;ةا:سترت Hا ىلإ ة.ساق3آل٢دا i i دينال رةداال

 اختصاصات حدود تزال ال اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول من عديد في منطق„ة; ال ألسبب1
 في المركزية إلى الجزئي االفتقار أن يثبت وقد ضبابية. العام الدين إدارة في المشتركة المختلفة المؤسسات

 اإلدارة. مستوى على التحسينات تواجه التي المشكالت إحدى يمثل العام الدين إلدارة المخصصة الوحدة
 إلدارة مستقلة جديدة وحدة إنشاء إلى إما اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول جميع ندعو وعليه،
 أو المالية وزارة في توجد أن المحتمل من والتي الحالية، الوحدة تعزيز في تسهم مؤسسات أو العام الدين
 األهداف ذلك في بما الدين، إلدارة رسمية إستراتيجية بتطوير يوصى ذلك، إلى إضافة المركزي البنك

 عن الصادرة ”(DeMPA) الدين إدارة أداء تقييم” أداء بمؤشرات االستعانة ويمكن الكمية. اإلستراتيجية
 التعاون منظمة في األعضاء للدول يمكن االنتقالية، العملية ولدعم أولية. مرجعية كنقطة الدولي البنك

 تأسيس في الشريكة الدول إلى اإلرشادات تقديم بحرفية العام الدين إدارة بالفعل مارست التي اإلسالمي
 بما الدين، إدارة في المحددة بالمجاالت المتعلقة التوصيات ذلك يشمل وقد تلك. المؤسسية العمل إطارات

 الدين، مراقبة أو المخاطر، إدارة أو المدى، طويلة إستراتيجية تطوير الحصر ال المثال سبيل على ذلك في
 قد العام، الدين إدارة ووثائق النموذجية المؤسسية اإلعدادات جانب وإلى المؤسسات. بين فيما التنسيق أو

 االنتقاية. العملية أثناء الخاصة ”المستفادة و'االدروس الصعبة التجارب تبادل جدوى مدى يثبت

طو النوبسيمة سيزيت االحل^ا نيالد وقسراتح

 أسواق تشجع حيث العامة. للموازنات هامة تمويل مصادر المحلية الدين أسواق تمثل لم:طقة; األسااب
 تكاليف انخفاض نتيجة المحليين الدائنين من المقدمة االستثمارات الجيد األداء ذات المحلية السيولة

 يميلون المحليين المستثمرين ألن ونظرا للحكومة. متنوعة إضافية فرص توفير إلى يؤدي مما المعامالت،
 إعادة مخاطر تقليل في يسهم ذلك فإن العالمي، الكلي واالقتصاد المالية الصدمات مع المحدود التعاطي إلى

 ال المحلية العام الدين أسواق من عددا فإن ذلك، ومع بالعمالت. المرتبطة المخاطر تقليل إلى إضافة التمويل
 مع الرقابية العمل وأطر القانونية المساءلة تعزيز ذلك، من واألهم للتحسينات. تقبلها إمكانية تثبت تزال

 بعض تواجه التي األعضاء للدول رئيسيا عامال يمثل الذي السياسي االستقرار على ذاته الوقت في الحفاظ
 والثابتة المنخفضة التضخم معدالت أن عن فضال الماضية. القليلة السنوات في السياسية التفييرات
 قد الذي األمر المحلية، المالية السوق في االدخار في االستمرار على تعمل قد المركزي البنك واستقاللية

 السعي للحكومات ينبغي ذلك، إلى باإلضافة الكبرى الصحراء جنوب دول بمجموعة خاصا ارتباطا يرتبط
 مثل االستثمارية، المؤسسات تشجيع خالل من وذلك المحلي، المصرفي القطاع على االعتماد لتقليل

 في المضي أو تقديم فإن النهاية، وفي السوق. في المشاركة على التقاعد، صناديق أو التأمين شركات
 األسواق مفهوم من يعمق أن يمكن اإلسالمية، الصكوك وخصوصا اإلسالمية، التمويل مؤسسات تطوير
االستثمارية. الشركات ومن الخاص القطاع مستثمري من إضافية مالية موارد ويحشد المحلية المالية
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 األوراق من كبيرة نسبة على تشتمل حينما عادة مستقرة أنها المحلية السندات سوق على يطلق وعموما،
 المختلفين، الماليين الوكالء من النطاق واسعة والمشاركة المحلي، الدين إجمالي في للتداول القابلة المالية
 المتداولة. السندات مقابل الثابتة السندات من كبيرة ونسبة

̂فلةب43لثة|1|لث التوصية ̂:أ«م1اأ ٠ءدةالدائتب;̂رخل^;تو،سباعوتنوباعقنا1أل,

 المستثمرين قاعدة أن يعتقد اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول من عديد في ط*ية; *A ل بااألسل
 الدين بخصوص الكافية العمليات تحقيق دون نحول التي الصلة نات التحديات أكبر أحد تمثل المحدودة

 على االنفتاح من مزيدا يساعد قد المحلية، الدين أسواق على الجارية التحسينات إلى فباإلضافة العام.
 إصدار يسهم قد وعموما، المشكلة. ٥هذ عالج في جديدة ةياستثمار أدوات إلى باإلضافة العالمية األسواق
 جدد )دوليين( مستثمرين اإلسالمية الصكوك نجذب حيث الدائنين، قاعدة توسيع في اإلسالمية الصكوك

 األعضاء غير الدول بعض أن حين وفي اإلسالمية. الشريعة مع المتوافقة المالية السندات في متخصصين
 يختص التطوير هذا فإن اإلسالمية، ةيالسياد للصكوك كبيرا رواجا تلقى اإلسالمي التعاون منظمة في

 خالل من وخصوصا اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما للحدود العابرة باالستثمارات
 تقييم يمكن ذلك، على عالوة اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول ةيالسياد الثروات صناديق
 بضمان المشمولة الرئيسية المرابحة واتفاقيات المشروطة الدين سندات مثل الحديثة ةياالبتكار الجهود
 وإدارة المستثمرين قاعدة توسيع أجل من بتملك( المنتهية اإلجارة اتفاقيات على تعتمد أصول حزمة )وهي

 وتوافر الشفافية معدل ادةيز يجب الدوليين، المستثمرين لجذب أنه بالذكر وجدير أفضل. نحو على المخاطر
 وعموما، .)المتوقعة( اإلدارة وإستراتيجيات واإلجراءات، العام، الدين ببيانات يتعلق فيما المعلومات

 االعتماد بتجنب ناشئة تزال ال محلية أسواق لديها التي اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول توصى
 من للحد السوقين لكال المتوازن لالنغتاح تسعى أن عليها ولكن األجنبية، أو المحلية القروص على الكبير

 بالدولة. الخاصة والصدمات العالمي الكلي االقتصاد صدمات

لة«ل]:*\سا«لت:*ا امد دهباز :شدسأسي،سلاةباقلتد:ةالمالالرال توهصةال دا  >.ل*لنلل

 وفي األجل. طويلة السندات من بدأل األجل قصيرة سندات إصدار إلى الحكومات تميل اطقية;*A ل ب1ألسل1
 الخاص القطاع من للدائنين الجديد الخارجي الدين التزامات استحقاق أجل متوسط فإن الحالي، الوقت

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في الدولي( النقد صندوق مثل الرسميين الدائنين )باستثناء
 الفائدة معدالت أن من الرغم وعلى .٢٠١٣ -عام منذ تراجعا أظهر كما فقط، سنوات ٥ إلى ٤ من يتراوح

 عالوات نتيجة األجل طويلة لاللتزامات الفائدة معدالت من أقل تكون ما -عادة األجل قصيرة لاللتزامات
 التي ةيالتسو تكون المال، لرأس الطويلة التوقف مدة بسبب المستثمرون يطلبها التي اإلضافية االستحقاق

 السندات على التركيز فإن ذلك، إلى إضافة أكبر. تمويل إعادة لخطر عرضة األجل قصير كدين تبرز
 أن المفترض من والتي المحلية الدين أسواق تطوير في المضي أو ناسيس دون يجول قد األجل قصيرة

 توصى وعليه، األجل. طويل إلى متوسط التمويل من الحكومية واالحتياجات المستثمرين رغبات تلبي
 محفظة استحقاق مزيج بزيادة العوامل بتلك سلبا تاثرت التي اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول
 أسواق مع تتعامل والتي المتوسط إلى العالي الدخل فئة في تدخل التي الحكومات توصى كما العام. الدين
 كانت إذا وذلك األجل، قصيرة بالسندات مقارنة األطول اآلجال نات السندات إصدار بزيادة العالمية الدين

 عديد في الحالية الفترة في الفائدة معدالت انخفاض مراعاة مع العمليات، بهذه تسمح المحلية السوق ظروف
 قصيرة من االستحقاق، فئات جميع ميزات من باالستفادة يوصى وعموما، المتقدمة. االقتصاديات من

 الحصري االعتماد دون مستدام استحقاق توازن وتحقيق األجل، طويلة إلى األجل بمتوسطة مرورا األجل
بعينها. واحدة فئة على
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الكلي. إدارة طرق JlyUn ;CjLut>iJtu المتعلقة ;Lu-aliLlt التوسة

 ما حيث.غالبا العام، الدين إدارة على كبيرا خطرا تفرض الكلي االقتصاد تطورات إن ة; jtu م ل ألسبب1
 التعاون منظمة في األعضاء الدول توصى وعليه، القصير. المدى على الصدمات حدة من التخفيف يصعب

 توفر التي الكافية المتكررة البيانات إلى استنادا التحليل وأنظمة الكمية المعلومات بتطبيق اإلسالمي
 القيمة صافي نسبة الكلي االقتصاد مؤشرات من االساسية المجموعة وتشمل مبكرة. تحنير مؤشرات

 مقارنة الخارجي الدين خدمة تكاليف أو الحكومية، والعائدات المحلي الناتج إجمالي إلى الحالية
 أفضل وتشمل المحلي. الناتج بإجمالي مقارنة العامة للحكومة الموحد اإلقراض صافي أو بالصادرات،
 أجل من صممت التي والتنمية االقتصادي التعاون لمنظمة المشتركة المبكرة المؤشرات نظام الممارسات

 طريقة )مثل المؤشرات تلك جدوى تظهر وقد األعمال. دورات في التحول لنقاط مبكرة إشارات توفير
 االذدماج من عالية بدرجة تتمتع التي اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول المعلومات( مؤشرات

 وقد المصرفية. واألعمال العمالت في أزمة وقوع احتمالية تقييم في يسهم مما العالمي، المالي النظام في
 مستديمة مساندة ائتمانية حدود على بالتفاوض الطبيعية الكوارث خطر لديها يرتفع التي الدول نهتم

 األعضاء الدول من عديد في العامة الموازنات فإن النهاية، وفي اإلضافي. التمويل على الفوري للحصول
 العالمي. الكلي االقتصاد لصدمات عرضة تكون التي السلع على بقوة تعتمد اإلسالمي التعاون منظمة في
 الدول بعض في مؤخرا الصادر العام الدين في كبيرة زيادة إلى النفط أسعار في األخير الهبوط أدى وقد

 تقلبا، أقل قطاعات لتشمل االقتصادية األنشطة تنويع نحو أنظارها توجه أن المعنية للدول وينبغي األعضاء.
 إدارة في التعاون تحقيق يمكن عام، وبشكل إنكاره. يمكن ال نحو على حالة إلى حالة من تختلف والتي

 إدارة وحدة مع قوية وتنسيق اتصال قنوات إنشاء إلى المسؤولة السلطات عمدت إن الكلي االقتصاد مخاطر
العام. الدين

بالسياسات: المتعلقة التوصيات لتنفيذ الالزمة األدوات

 مجاالت تناول العمل لمجموعة ينبغي القادمة، اجتماعاتها في المالي: للتعاون الكومسيك عمل مجموعة
تفصيال. أكثر نحو على أعاله المنكورة السياسات

 الكومسيك تنسيق مكتب يدعو الكومسيك، مشاريع تمويل إطار في الكومسيك: مشروعات تمويل آلية
 تمويل إطار في العمل، بمجموعات المشاركة األعضاء للدول يتسنى حيث عام. كل مشروعات القتراح
 تنسيق مكتب من المقدمة المنح تمولها األطراف متعددة تعاون مشاريع تقديم الكومسيك، مشاريع

 تمويل آلية من االستفادة األعضاء للدول يمكن بالسياسات، المتعلقة أعاله التوصيات ولتنفين الكومسيك
 وتبادل البحثية، والزيارات التدريبية، والبرامج الندوات، تنظيم المشاريع تلك تشمل وقد الكومسيك مشاربع
 التدريب مواداوثائق وتوفير االحتياجات، وتقييم التحليلية، الدراسات وإعداد العمل، ورش وعقد الخبراء،

ذلك. إلى وما
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OIC/COMCEC-FC/33-17/REP ( ١٣) البرفق

صل أل النجليزية : ا با

COM CEC

 أعمال جدول مشروع
 للكومسيك والثالثين الثالثة الدورة

(٢٠١٧ نوفمبر ٢3-٢٠ )اسطنبول،

الجتماع افتنآح . ١ ألعمال جدول واعتماد ا  ا

 راتيجيةاللددت١ هذه وتنفيذ الكومسيك إستراتيجبية بشأن تقرير .٢

إلسالمي-ه التعاون منظمة .٣ ٢ا العمل برنامج :٢.

ت . ٤ القتصادية التطورا إلشارة مع العالمية ا ص بوجه ا العضاء الدول إلى خا منظمة في ا

السالمي التعاون ا

العضاء الدول بين فيما البينية التجارة .٥ السالمي التعاون منظمة في ا ا

ص القطاع دور تحسين .٦ صادي التعاون في الخا القت ا

والن .٧ لبوس ضه ئ ت النقل ا ال صا الت وا

ع تنمية .8  وتنافسي مستدام سياحة قطا

المن واستدامة الزراعي القطاع إنتاجية زيادة .٩  الغذائي ا

خفبغا١ ١٠ الفقر حدة من لت

صو توطيد . ١١ اممالي التعاون أوا

ت تبادل . ١٢ ت "تنحسين بشأن النظر وجها  الدول بين الوطنية للحدود رةعابال النقل ممرا

ألعضاء اإلسالمي" التعاون بمنظمة ا

للكومسيك والثالثين الرابعة الدورة تاريخ تحديد . ١٣

 أعمال من يستنجد ما .١٤

ت اعتماد .١٥ القرارا

٨٠



المرغق

(١٤)



باالنجليزية األصل;

OIC/COMCEC-FC/33-17^EP ( ١٤) الرفق

موتلوشن، صالح السفير لسعادة الختامية الكلمة
 االسالمي التعاون مننلمة لدى التركيبة للجمهورية الدائم الممثل

 والثالثون الثالث االجتماع
الكومسيك عن المنبثقة المتابعة للجنة

(٢٠١٧ أيار / مايو ١١ )أنقرة،

 المحترمين، المتابعة لجنة أعضاء السادة
الكرام، الحضور

 للكومسيك. النابعة المتابعة للجنة والثالثين الثالث االجتماع ختام إلى اآلن نصل وناجحة، مكثفة مداوالت بعد
 أعمال جدول بنود وشكلت الكومسيك تتوالها التي المختلفة الشؤون من عدد مناقشة على االجتماعات اشتملت
 في الفعالة مشاركتها على الحاضرة الوفود لكافة شكري عميق عن أعرب أن لي اسمحوا والثالثين. الثالثة دورتها

المداوالت. في القيمة مساهماتها وعلى االجتماع

 تضمن التي المتينة األسس وإرساء األعضاء الدول جهود بتطوير المساهمة في للكومسيك األسمى الهدف يتمثل
 العملية. تلك في األساسية الركائز أهم من واحدة المتابعة لجنة أن في شك وال بيننا. فيما االقتصادي التعاون كفاءة

الموقرين، الوفود ممثلي السادة

 من أقوى لتصبح الدول بين والتجارية االقتصادية العالقات متانة ازدادت كما يوم. بعد يوما أصغر عالمنا يصبح
 والنقل التكنولوجيا لمجاالت األساسية البنية في تحققت التي الضخمة اإلنجازات بفضل مضى، وقت أي

واالتصاالت.

 الصالة عليه محمد سيدنا قول نستذكر وعندما الركب. عن نتاخر أال إسالمية كدول علينا يتعين السياق، هذا وفي
 مصاف في لنكون جهودنا قصارى بذل دوما علينا أن لنا يتضح مغون»، فهو يوماه استوى والسالم«من

العالم. في تقدما األكثر المجتمعات

 من لنا بد ال التجارة، تيسير في جهودنا جانب وإلى التجارة. تعيق التي العقبات كافة إزالة هي أولوياتنا وأهم أول
 األفضلية نظام من االستفادة الصدد هذا في ويمكننا التجارية. التعرفة رسوم لتخفيض الالزمة الخطوات اتخاذ

 الدول بين فيما التجارية األفضلية نظام كان لقد اإلسالمي. التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية
 وجميعنا طويل، زمن منن أعمالنا جدول على األساسية البنود من واحدا اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

 في الالزمة الخطوات باستكمال المعنية األعضاء الدول كافة بدعوة اآلن سأكتفي فإنني ولهذا تفاصيله. نعرف
النظام. هذا ثمار أخيرا نجني أن يمكننا بحيث ممكن، وقت أسرع

الكرام، الحضور

 والسياحة واالتصال والنقل والزراعة كالتمويل الممكنة المجاالت كافة في تعاوننا أواصر تعميق علينا أن كما
منظمة في واالجتماعي االقتصادي بالتعاون معني جهاز كأرفع مكانتها من وانطالقا الفقر. حدة من والتخفيف
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 سبيل في األعضاء الدول بين التعاون في المساهمة لمواصلة جهودها الكومسيك بذلت فقد اإلسالمي، التعاون
 بينما سنوات، ٤ مدى على العمل لمجموعات اجتماعا ٥٠ من أكثر عقدنا الكومسيك استراتيجية تنغيذ إنجاح
 للتعاون مجاالت ستة في التقنية الميادين مختلف في المعمقة الدراسات من عددا أجرينا

 توصيات وتنفيذ مخرجاتها من االستفادة هو االجتماعات، تلك تنظيم جانب إلى فعال، به نقوم أن علينا وما
 الكومسيك لدى المشاريع تمويل آلية من االستفادة باإلمكان أن كما المنال. سبيل على نعتمدها، التي السياسات

 المشورة تنفين جانب إلى األعضاء، الدول بين والفني المالي المجال في القدرات وبناء التعاون جهود لتمويل
بالسياسات. المتعلقة

 األنشطة في األعضاء الدول تقدمها التي والمساهمات الفعالة المشاركة أهمية على ألؤكد الفرصة هذه أغتنم أن أود
الكومسيك عمل إطار ضمن والبرامج والمشاربع

الكرام، الحضور

 كالتجارة الحيوية القطاعات مختلف في األعضاء الدول نهم التي المسائل من مجموعة اليوم اجتماعنا خالل ناقشنا
 تلك كل مناقشة في الكافي الوقت قضينا أن وبعد المالي. والتعاون والسباحة الفقر حدة وتخفيف والزراعة والنقل

 منظمة في األعضاء الدول بين العابرة النقل ممرات وأهمية«تحسين ضرورة على بالتأكيد اآلن سنكتفي المسائل،
والثالثين الثالثة الكومسيك دورة في اآلراء تبادل جلسة موضوع ليكون اإلسالمي» التعاون

 بتحسين يتعلق فيما واضحة ومؤشرات بمرئيات ستزودنا اآلراء تبادل جلسة مخرجات بأن أعتقد الصدد، هذا وفي
 األعضاء. الدول بين التجارية الروابط بتوثيق األسمى فهدال لتحقيق والمواصالت، النقل وروابط األساسية البنية

الكرام، الضيوف

 وتحديدا الشهر، هذا خالل سينعقد الكومسيك في االتصال لمنسقي الخامس السنوي االجتماع بأن أذكركم أن أود
 في المستمرة الجهود مناقشة حيث من كبرى بأهمية االجتماع يتمتع الجاري. أيار / مايو ٢٥ إلى ٢٣ من

 الفرصة ستتاح كما الكومسيك في المشروع دورة وإدارة العمل مجموعة اجتماعات مخرجات وتنفيذ الكومسيك
 في المعنيين االتصال منسقي أدعو أن السياق هذا في وأود المستقبلية. وخططنا أعمالنا لتصميم االتصال لمنسقي
االجتماع. هذا في الفعالة للمشاركة الشقيقة دولكم

 لمنظمة العامة واألمانة المتابعة لجنة أعضاء جميع إلى الجزيل بالشكر أتوجه أن يسعدني حديثي، أختتم أن وقبل
 ومجموعة اإلسالمية، للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث ومركز اإلسالمي، التعاون

 ومعهد والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية والغرفة التجارة، لتنمية اإلسالمي والمركز للتنمية، اإلسالمي البنك
 بعميق أتوجه كما االجتماع. هذا في القيمة ومساهماتهم مشاركتهم على اإلسالمية، للدول والمقاييس المواصفات

 على والمدققين والمترجمين المنظمة هذه في العاملين وجميع الكومسيك تنسيق مكتب في زمالئنا إلى الشكر
 االجتماع. هذا إلنجاح تضافرت التي الدؤوبة جهودهم

 بالدكم إلى ميمونة عودة جميعا لكم أتمنى
لكم. شكرا
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OIC/COMCEC-FC/33-17/.P ( ١٥)

ألساسية بالوثائق قائمة  دراستها تمت التي ا
ضها  والثالثين اقثالث االجتماع في و/أوعر

 الكومسيك عن المئبثقة المتابعة للجنة

رة) ق ن و ١١-١٠ ،أ ي ر / ما يا (٢٠١٧ أ

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (l) -CCO
- الكومسيك استراتلحلة نتفين حول العمل سير دقرلر
العمل سير تقرير

.١

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (2)-OIC

السالمى التعاون لمنظمة العامة األمانة تقرير  حول ا
السالمى التعاون لمنظمة العمل برنامج تنفين ى ا  حت
العمل. برنامج :٢٠٢٥ العام

.٢

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (3).CCO التجارة. عن موجز .٣

0̂17-̂/ĈC0̂/3؛3̂-؛^̂Ĉ /Ĉ 0^ĈE Ĉ̂-̂FC

ألعضاء الدول ت التى ا ت / وقع  اتفاقيات على صادق
ألفضلية نظام ألعضاء الدول بين الجحارية ا  فى ا

السالمى التعاون منظمة ا
.٤

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (4).CCO
الجتماع وقائع المعنى الكومسيك عمل لفريق التاسع ا

بالتجارة
٥

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (5).CCO
صادرة بالسئاسات المتعلقة التوصيات الحتماع عن ال  ا

بالحجارة المعنى الكومسيك عمل لفريق التاسع .٦

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (6)-IC D T
ر ر ثا السالمى المركز ن  أسواق حول التجارة لتنمية ا

عا٠ السالم- ن التعا. منظمة ت, ١م ا
.7

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (7)-IC D T

 الححررة حول السنوي التقربر - التنفيذي الملخص
السالمى التعاون منظمة دول بين البينية  -٢ ٠١٦ ا

٢٠١٧
.8

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (8)-ID B

ر ر السالمى البنك برنامح حول ر  بشأن للتنمية ا
 الححررة بمنظمة المتعلقة القدرات وبناء الفنية المساعدة
. العالمية

.٩

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (9)- IC D T
ر ر  التحررة منظمة بأنشطة المتعلقة القضابا حول ر

العالمية.
.١٠

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (10)- ITFC
السالمية الدولية المؤسسة ر - التجارة لتمويل ا ر  ر

 للدول البينية النجارة تعزيز بشأن العمل سير
ألعضاء السالمى التعاون بمنظمة ا ا

.١١

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (11)- SMIIC ر ر السالمية للدول واممقاسس المواصفات معهد ر ا .١٢

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (12)-IC C IA
ر ر ألنشطة عن ر السالمية للغرفة ا  للتجارة ا

والزراعة والصناعة .١٣

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (13).CCO ت النقل عن موجز ال صا الت وا .١٤

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (14).CCO
الحتماع وقائع  حول الكومسيك عمل لفريق التاسع ا
ت النقل ال صا الت وا .١٥
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OIC/COMCEC-FC/33-17/REP ( ١٥) سس١

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (15)-CCO

ت ا ي ص و ت ل ة ا ق ل ع ت م ل ت ا ا س ا ي س ل ا ة ب ر د ا ص ل ن ا ع ع ا م ت ج ال  ا

ع س ا ت ل ق ا ي ر ف ل ل م ك ع ي س م و ك ل ى ا ن ع م ل ل ا ق ن ل ا  ب

ت ال ا ص ت ال ا و

.١٦

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (16)-CCO ز ج و ن م ة ع ح ا ي س ل ا .١٧

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (17)-CCO
ع ئ ا ق ع و ا م ت ج ال ع ا س ا ت ل ق ا ي ر ف ل ل م ك ع ي س م و ك ل ى ا ن ع م ل  ا

ة ح ا ي س ل ا ب
.١٨

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (18)-CCO
و ى ، ١ا١١ت ا ة١ا١اا و د م ة١١ا ل س م ل ن١ا

.١٩

OIC/COMCEC-FC/33-17D (19)-Ftoto
M U i y  o fC u ltw e  cî d̂  Tourism ofthe  
Repitblle o fT w k e y

ر ي ر ق ع ت ا م ت ج ال س ا م ا خ ل ى ا د ت ن م ة ل ح ا ب س ل ع ا ا ط ق ل ا  ب

ص ا خ ل ة ا م ظ ن م ن ل و ا ع ت ل ي ا م ال س ال ن ا ة م ر ا ز ة و ف ا ق د ل  ا

ة ح ا ي س ل ا ى و ة ف ي ر و ه م ج ل ة ا ب ي ك ر ت ل ا

.٢.

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (20)-CCO ز ج و ن م ن ع و ا ع ت ل ى ا ل ف ا ج م ل ى ا ع ا ر ز ل ا .٢١

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (21)-CCO
ع ئ ا ق ع و ا م ت ج ال ع ا س ا ت ل ق ا ي ر ف ل ل م ك ع ي س م و ك ل ى ا ن ع م ل  ا

ة ع ا ر ز ل ا ب
٢٢

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (22)-CCO
ت ا ي ص و ت ل ة ا ق ل ع ت م ل ت ا ا س ا ي س ل ا ة ب ر د ا ص ل ن ا ع ع ا م ت ح ال  ا

ع س ا ت ل ق ا ي ر ف ل ل م ع ل ى ا ن ع م ل ة ا ع ا ر ز ل ا ب
.٢٣

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (23)-CCO ز ج و ن م ف ع ي ف خ ت ل ن ا ة م د ر ح ق ف ل ا .٢٤

O IC C O M C EC -FC33-17/D (24).CCO
ع ئ ا ق ع و ا م ت ج ال ع ا س ا ت ل ق ا ي ر ف ل ل م ك ع ي س م و ك ل ى ا ن ع م ل ا

ه١١ ر ة١١ .، ه١خ ه ة أ ا .٢٥

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (25).CCO
ت ا ي ص و ت ل ة ا ق ل ع ت م ل ت ا ا س ا ي س ل ا ة ب ر د ا ص ل ن ا ع ع ا م ت ح ال  ا

ع س ا ت ل ق ا ي ر ف ل ل م ع ل ى ا ن ع م ل ف ا ي ف خ ت ة ب د ر ح ق ف ل ا
.٢٦

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (26)-IDB-ISFD
ر ي ر ق ل د و ة ح ط ش ن ق أ و د ن ن ص م ا ض ت ل ى ا م ال س ال  ا

ة١۵١٦ا١ .٢٧

OIC/COMCEC-FC/33-17/D (27)-IDB-SPDA
ر ر ل ر و ج ح م ا ن ر ب ل ص ا ا خ ل ة ا ي م ن ت ا ل ي ق ي ر ف إ

.٢٨

O IC C O M C EC -FC33-17/D (28).CCO ز ج و ل م و ن ح و ا ع ت ل ى ا ل ا م ل ا .٢٩

O IC C O M C EC -FC33-17/D (29).CCO
ع ئ ا ق ع و ا م ت ج ال ن ا م ا ث ل ق ا ي ر ف ل ل م ك ع ي س م و ك ل ى ا ن ع م ل  ا

ن و ا ع ت ل ا ى ب ل ا م ل ا
.٣٠

O IC C O M C EC -FC33-17/D (3٠).C C O
ت ا ي ص و د ل ة ا ص ا خ ل ت ا ا س ا ي س ل ا ة ب ر د ا ص ل ن ا ع ع ا م ت ج ال  ا

ن م أ د ل ق ا ي ر ف ل ل م ع ل ى ا ن ع م ل ن ا و ا ع ت ل ا ى ب ل ا م ل ا
.٣١

OIC/COMCE Ĉ-FC/33-17/D (31)-SESRIC
ر ر ة ر ط ش ن ز أ ك ر ث م ا ح ب أل ة ا ي ئ ا ص ح ال ة ا ب د ا ص ت ق ال ا  و

ة ي ع ا م ت ج ال ا ب و ر ن د ل ا ل و و د ل ة ل ي م ال س ال ص ا و ص خ ب

س ة١١١٦را٦،،٩ا ذ١ف٠١ت م و ك ل ك١ا

.٣٢

ردنوفر قا ت ي الموقع على يرل إللكترون w) للكومسيك. ا w w .co m cec.org)

٢٠١٧مايو١٦

٨٦

http://www2.comcec.org/UserFiles/File/33-isedak-izleme/9-TRA-POL-ARB.pdf
http://www2.comcec.org/UserFiles/File/33-isedak-izleme/33-FC-CCO-TUR-A.pdf
http://www.comcec.org/en/wp-content/uploads/2017/04/9-TUR-PRO.pdf
http://www2.comcec.org/UserFiles/File/33-isedak-izleme/9-TUR-POL-A.pdf
http://www.comcec.org/en/wp-content/uploads/2017/05/5-TUR-FOR.pdf
http://www2.comcec.org/UserFiles/File/33-isedak-izleme/33-FC-CCO-AGR-ARB.pdf
http://www.comcec.org/en/wp-content/uploads/2017/05/9-AGR-PRO.pdf
http://www2.comcec.org/UserFiles/File/33-isedak-izleme/9-AG-POL-A.pdf
http://www2.comcec.org/UserFiles/File/33-isedak-izleme/33-FC-CCO-POV-ARB.pdf
http://www.comcec.org/en/wp-content/uploads/2017/05/9-POV-PRO.pdf
http://www2.comcec.org/UserFiles/File/33-isedak-izleme/9-PO-POL-A.pdf
http://www2.comcec.org/UserFiles/File/33-isedak-izleme/33-FC-IDB-ISFD-ARB.pdf
http://www2.comcec.org/UserFiles/File/33-isedak-izleme/33-FC-IDB-SPDA-ARB.pdf
http://www2.comcec.org/UserFiles/File/33-isedak-izleme/33-FC-BR-FIN-A.pdf
http://www.comcec.org/en/wp-content/uploads/2017/05/8-FIN-PRO.pdf
http://www2.comcec.org/UserFiles/File/33-isedak-izleme/8-FIN-POL-ARB.pdf
http://www2.comcec.org/UserFiles/File/33-isedak-izleme/33-FC-SESRIC-ARB.pdf
http://www.comcec.org
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