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 لثالثاسالمي إلمؤتمر القمة ا عنر ادالص رار قلا
 اللجان الدائمة لمنظمة التعاون اإلسالمي سیسأتب

 رؤساء الدول ةسائر ب
 س (ق أ) 13/3قم ر  رار ق

 يفقد في مكة المكرمة بالمملكة العربیة السعودیة لمنعوالقدس) الثالث (دورة فلسطین اسالمي إلالقمة ا إن مؤتمر
 م.1981ر نایی 28 لىإ 25لموافق من اهـ 1401ول ألا ربیع 22إلى  19رة من تفلا

ان یرأسها إنشاء لجتراح الذي تقدم به جاللة الملك الحسن الثاني ، رئیس لجنة القدس بإلى االقاستمع  نأ دعب
 .میةسالإلملوك ورؤساء الدول ا

ي وفي جو لترك في المیدان العلمي والتكنو مشلا يمالسقا من اإلیمان العمیق بضرورة تدعیم العمل اإلالطناو 
 .تصادي والتجاريقاالن المیدا

األساسیة  المیةسإلمة األي إعطاء اإلعالم والثقافة انطالقة جدیدة لتعریف الرأي العام الدولي بقضایا اف ةبغر و 
 ،نیلمسلماسالم و إلوفلسطین، ومواجهة الحملة المغرضة الموجهة ضد اخاصة قضیة القدس و 

 ـــرر :ـقـــی

والشؤون معالإللمي والتكنولوجي، وللتعاون االقتصادي والتجاري وللعا وندائمة للتعا ناجث لنشاء ثالإ -1
 الثقافیة.

ي المجاالت المذكورة، فسالمي إلي اتخذها ویتخذها المؤتمر اتمهمة هذه اللجان متابعة تنفیذ القرارات ال - 2
إلى م االقتراحات الهادفة دیتقو  ووضع البرامج نیفي هذه المیاد سالمیةإلین الدول اب تاقالوبحث سبل تعزیز الع

 في تلك المجاالت. سالمیةإلق دعم قدرة الدول اتحقی

 .سالمیةإلول اإحدى الدستكون كل لجنة من ممثلي عشر دول على مستوى وزاري وبرئاسة رئیس  - 3

 تجدید.للة بلالث سنوات قاث ةلمد سالمیةإلاء خارجیة الدول ازر و  فر ط نمه اللجان أعضاء هذینتخب  - 4

ها، ویكون اجتماعها یعضاء فأللبیة الدول اأو من غاتعقد هذه اللجان اجتماعاتها بناء على دعوة رئیسها  - 5
 غلبیة.أله اإذا حضرتنظامیا 

=============== 
========== 
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 البیان الختامي لمؤتمر القمة اإلسالمي الرابع
 بشأن إسناد رئاسة اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

 إلى فخامة الرئیس كنعان افرین رئیس الجمهوریة التركیة
IS/4-84/E/DECالبیان الختامي رقم 

 للتعاون االقتصادي"... قرر المؤتمر إسناد رئاسة اللجنة الدائمة 
 والتجاري إلى فخامة رئیس الجمهوریة التركیة السید/ كنعان افرین..."
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III 
 البیان الختامي

 لمؤتمر القمة اإلسالميللدورة الثالثة عشرة 
 "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسالم"

 إسطنبول، الجمهوریة التركیة
2016إبریل/نیسان  14-15

(OIC/13th SUMMIT 2016/FC/FINAL) 

 الدول بین االقتصادي التعاون تعزیز أجل من الوسائط متعدد للربط بالغة یةمهأ المؤتمر أولى .129
 الخاصة األخیرة المستجدات المؤتمر الحظ الصدد، ذاه وفي .أكبر بشكل المنظمة في األعضاء

 مالك وشجع وبورتسودان، دكار الحدید بین للسكة اإلسالمي التعاون منظمة مشروع بتنفیذ
 والتمویل الفني الدعم حشد أجل من جهودهم مواصلة على المعنیة واألطراف المنظمة مشروع
 التكاملي. المشروع ذاتنفیذ ه إلنجاح

برئاسة رئیس  والتجاري (الكومسیك)، االقتصادي للتعاون الدائمة اللجنة بدور المؤتمر أشاد .130
 .االقتصادي المجال في المنظمة دافهأ تحقیقق في اإلسهام في التركیة، وریةالجمه

أعرب المؤتمر عن عمیق تقدیره للتنفیذ الناجح للنسخة المنقحة من استراتیجیة الكومسیك ونظامها  .131
القمة االستثنائیة الرابعة. وأهاب المؤتمر بجمیع الدول األعضاء  هما األساسي، اللذین اعتمدتها

ة المنقحة من استراتیجیة الكومسیك ونظامها األساسي بالتنسیق والتعاون الوثیق سختعزیز تنفیذ الن
الدول مع األمانة العامة، وبما یتماشى مع میثاق منظمة التعاون اإلسالمي، كما طلب من 

األعضاء مواصلة المشاركة بفعالیة في أعمال الكومسیك تحت رئاسة فخامة الرئیس رجب طیب 
 أردوغان، رئیس الجمهوریة التركیة.



 الـجـزء الثـاني



 الثالثینة و لثالدورة الثار ـریـرار، وتقـــجدول أعمال، وق

 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري
 لمنظمة التعاون اإلسالمي

 )كومسیك(



OIC/COMCEC/33-17/A 

I 

 الثالثینة و لثالدورة الثاجدول أعمال 

 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري
 )كومسیكلمنظمة التعاون اإلسالمي (

 )2017نوفمبر/ تشرین الثاني  23-20(اسطنبول، 
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 : باإلنجلیزیة األصل

 جـــدول أعمـــال
 الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك

 )2017نوفمبر  23-20(اسطنبول، 

افتتاح االجتماع واعتماد جدول األعمال  .1
 تقریر بشأن إستراتیجیة الکومسیك وتنفیذ ھذه االستراتیجیة .2
 : برنامج العمل2025-التعاون اإلسالميمنظمة  .3
التطورات االقتصادیة العالمیة مع اإلشارة بوجھ خاص إلى الدول األعضاء في منظمة  .4

 التعاون اإلسالمي
 التجارة البینیة فیما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .5
 تحسین دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي .6
 ل واالتصاالتالنھوض بوسائل النق .7
تنمیة قطاع سیاحة مستدام وتنافسي  .8
زیادة إنتاجیة القطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي  .9

التخفیف من حدة الفقر  .10
 توطید أواصر التعاون المالي  .11
تبادل وجھات النظر بشأن "تحسین ممرات النقل العابرة للحدود الوطنیة بین الدول األعضاء  .12

 بمنظمة التعاون اإلسالمي"
 تحدید تاریخ الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك .13
ما یستجد من أعمال  .14
 اعتماد التقریر .15

--------------------------- 
---------------- 
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 كومسیكلل نـیـالثـالثة و لثـاـالثالصادر عن الدورة  رار ــــالق
 )2017نوفمبر/ تشرین الثاني  23-20(اسطنبول، 
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 اإلنجلیزیةب:  األصل
 

ــق ــــ ــ  رارــ
 الدورة الثالثة والثالثین

 التابعة للكومسیك
 )2017نوفمبر/تشرین الثاني  23إلى  20(اسطنبول، من 

  

إلى  20انعقدت الجلسة الثالثة والثالثین للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي (الكومسیك) في األیام من 
 في اسطنبول، تركیا؛ 2017نوفمبر/تشرین الثاني  23

 أشادت اللجنة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة اإلسالمي الذي ُعقد في اسطنبول بجمهوریة تركیا خالل
، التي أثنت على دور الكومسیك برئاسة رئیس جمهوریة تركیا في المساهمة في تحقیق أهداف منظمة 2016أبریل/نیسان  15-14الفترة 

مي في المجال االقتصادي، حیث تم اإلعراب عن بالغ التقدیر للنجاح في تنفیذ النظام األساسي للكومسیك واالستراتیجیة التي التعاون اإلسال
 تم اعتمادها خالل القمة االستثنائیة الرابعة؛

ومؤتمر القمة اإلسالمي بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة اإلسالمي، ومجلس وزراء الخارجیة، والكومسیك  كما أشادت
، والدورة الرابعة واألربعین لمجلس وزراء الخارجیة، والدورة الثانیة 2009االستثنائي الرابع، ومؤتمر القمة االقتصادي للكومسیك في عام 

 والثالثین للكومسیك؛ 

لي: برنامج العمل المعتمد في الدورة بما ی 2025أكدت اللجنة من جدید على التزام جمیع الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي و 
في اسطنبول بتركیا واستراتیجیة الكومسیك التي اعتمدها  2016أبریل/نیسان  15-14الثالثة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي الذي عقد في 

 في مكة المكرمة؛  2012أغسطس/آب  15-14مؤتمر القمة اإلسالمي االستثنائي الرابع الذي عقد في 

مًا بإرسال تقاریر التقدم، أوراق العمل الخاصة ببنود جدول األعمال المختلفة المقدمة من قبل األمانة العامة لمنظمة التعاون إذا تحیط عل
اإلسالمي، ومكتب تنسیق الكومسیك، ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة (سیسریك)، والمركز 

)، ومعهد ICCIA)، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، والغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة (ICDTالتجارة ( اإلسالمي لتنمیة
 ).SMIICالمواصفات والمقاییس للدول اإلسالمیة (

وقد أعربت الجلسة عن تقدیر الدول األعضاء الستضافتها المؤتمرات الوزاریة واالجتماعات وحلقات العمل والمعارض وغیرها من األنشطة 
 في مجاالت التعاون؛ 

سالمي كما أشادت بالجهود التي بذلتها األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب تنسیق الكومسیك ومؤسسات منظمة التعاون اإل
العاملة في مجال التعاون االقتصادي والتجاري، حیث مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب (سیرسیك)، والمركز 

الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة، واالتحاد اإلسالمي و )، IDB)، والبنك اإلسالمي للتنمیة (ICDTاإلسالمي لتنمیة التجارة (
 ).  SMIIC)، ومعهد المواصفات والمقاییس للدول اإلسالمیة (OISAلمالكي السفن (
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 )2تقریر حول استراتیجیة الكومسیك وتنفیذها (بند جدول األعمال: 

 أثنىبتقریر التقدم المقدم من مكتب تنسیق الكومسیك لتسلیط الضوء على التقدم المحرز في تنفیذ االستراتیجیة؛ والذي  رحبت اللجنة -1
من الدول  طلبتعلى الدول األعضاء وعلى مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لما قدموه من إسهامات قّیمة في تنفیذ اإلستراتیجیة، و

 األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي مزیًدا من الدعم الكامل لتنفیذ هذه اإلستراتیجیة.

اللجنة من مكتب تنسیق الكومسیك إعداد تقاریر دوریة عن التقدم المحرز في تنفیذ إستراتیجیة الكومسیك وتقدیمها إلى دورات  طلبت -2
 الكومسیك، واجتماعات لجنة المتابعة، والمنتدیات األخرى ذات الصلة في منظمة التعاون اإلسالمي.

مجاالت التعاون طبًقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثانیة اللجنة بنجاح انعقاد اجتماعات مجموعات العمل في رحبت  -3
بالدراسات البحثیة وتوقعات القطاعات التي أجراها مكتب تنسیق الكومسیك وخصوًصا إلثراء المناقشات في كما رحبت والثالثین للكومسیك، 

 كل اجتماع لمجموعات عمل الكومسیك بالمعلومات.

اللجنة مجموعات العمل ببذل الجهود من أجل تقریب السیاسات فیما بین الدول األعضاء في مجاالت تخصص كل منها،  أوصت -4
بالتوصیات المتعلقة بالسیاسات المقدمة من مجموعات العمل في اجتماعاتها المنعقدة في المدة من فبرایر إلى أبریل ومن سبتمبر  رحبتو

 .2017إلى نوفمبر لسنة 

بالجهود التي تبذلها الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة ت كما أشاد -5
مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  توحثجمیع الدول األعضاء إلى بذل الجهود الممكنة لتنفیذ توصیات السیاسات،  تودعللكومسیك، 

   ذات الصلة على دعم الدول األعضاء في هذا الصدد.

 2016اللجنة بوضع اللمسات األخیرة على تسعة مشاریع ممولة من صندوق تمویل المشاریع التابع للكومسیك في عام  رحبت -6
التقریر بالدعوة  كما رحب، 2017قتراح المشاریع في عام وبالتقدم المحرز في تنفیذ أربعة عشر مشروعًا جدیدًا ضمن الدعوة الرابعة ال
 .2017الخامسة القتراح المشاریع التي أطلقها مكتب تنسیق الكومسیك في سبتمبر عام 

اللجنة الدول األعضاء إلى االستفادة من آلیة تمویل مشاریع الكومسیك في تنفیذ التوصیات المتعلقة بالسیاسات التي وضعت دعت  -7
 اعات مجموعات عمل الكومسیك واعتمدت في دورات الكومسیك الوزاریة.أثناء اجتم

جهات اتصال الكومسیك الوطنیة وجهات اتصال مجموعات العمل إلى التعاون مع مكتب تنسیق الكومسیك من أجل  اللجنةدعت  -8
 التنسیق واالتصال الفعال.

لمنظمة  نیالدائم نیبعثات الدول األعضاء في أنقرة وکذلك الممثل اطالع االستمرار فياللجنة من مكتب تنسیق الكومسیك طلبت  -9
 .كیحول عمل الکومسبأحدث المستجدات التعاون اإلسالمي 

الدول األعضاء للتأكید على مشاركة جهات اتصال الكومسیك الوطنیة وجهات اتصال مجموعات العمل في اجتماعات  اللجنةدعت  -10
 دورات الكومسیك. لجنة المتابعة التابعة للكومسیك وفي

اللجنة الدول األعضاء المسجلة في مجموعات عمل الكومسیك على المشاركة الفعالة في االجتماعات القادمة لمجموعات  حثت -11
 العمل ذات الصلة واالستفادة من صندوق تمویل مشاریع الكومسیك لتحقیق مشاریع التعاون التي تصبو إلیها.
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من الدول طلبت دولة، فقد  50اللجنة أن عدد الدول األعضاء المسجلة في مجموعة عمل واحدة على األقل قد بلغ  فیما ثّمنت -12
األعضاء التي لم ُتسجل إلى اآلن، المبادرة بالتسجیل في مجموعات عمل الكومسیك والمشاركة الفعالة في االجتماعات القادمة لمجموعات 

 العمل.

ها مسیك التي یشرف على تنظیماللجنة بعقد االجتماع السنوي الخامس للتعاون فیما بین جهات اتصال مجموعة عمل الكو  رحبت -13
 ، في أنقرة، تركیا.2017مایو من عام  25إلى  23مكتب تعاون الكومسیك في المدة من 

تب تنسیق الكومسیك كل عام بهدف متابعة تنفیذ اللجنة الدول األعضاء المعنیة بالرد على "نماذج التقییم" التي ینشرها مك دعت -14
 التوصیات المتعلقة بالسیاسات المقدمة من الكومسیك.

اللجنة جهات اتصال مجموعات العمل إلى المشاركة الفعالة في جهود اإلنتاج المعرفي للكومسیك من خالل المساعدة كما دعت  -15
 المالحظات على الدراسات البحثیة وغیرها.في جمع ومراجعة البیانات الخاصة بالدول وتقدیم 

، نظرًا لما تمتلكه من قدرات یل مشاریع الكومسیك بفعالیة أكبراللجنة على إمكانیة استفادة الدول األعضاء من صندوق تمو  وأكدت -16
 دل خبراتهم مع األعضاء اآلخرین.متقدمة في مختلف مجاالت التعاون عبر تبا

نسیق الكومسیك، ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اللجنة عن تقدیرها لمكتب تعبرت  -17
د الدول اإلسالمیة، والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، والغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة، ومعه

 الكومسیك. استراتیجیةبذلوها في تنفیذ اإلسالمیة للمواصفات والمقاییس عن الجهود التي 

في أنقرة  2017مایو/أیار  11-10اللجنة توصیات االجتماع الثالث والثالثین للجنة متابعة الكومسیك التي عقدت في  اعتمدت -18
 بتركیا. 

 )3: برنامج العمل (بند أجندة العمل: 2025-تنفیذ منظمة التعاون اإلسالمي

التقریر المقدم من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بشأن تنفیذ المكون االقتصادي والتجاري أخذت اللجنة بعین االعتبار  -19
 : برنامج العمل.2025-لبرنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي

جنة على أهمیة اللأكدت الثالثین والثانیة والثالثین للكومسیك، و إلى القرارات ذات الصلة الصادرة في الدورتین الحادیة باإلشارة  -20
: برنامج العمل من جانب 2025المتابعة الفعالة للقسم االقتصادي والتجاري في برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام 

 اللجنة من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تقدم بانتظام تقاریر مرحلیة شاملة عن تنفیذ البرنامج إلى جلساتوطلبت الكومسیك، 
 الكومسیك واجتماعات المتابعة.

منظمة التعاون اإلسالمي تنفیذ ل على األعمال التحضیریة التي تقوم بها األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي اللجنةاطلعت   -21
الدول األعضاء والمؤسسات/األجهزة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي التي لم تشارك بعد بمساهماتها  طالبتو  ،: برنامج العمل2025لعام 

بتقدیم مشاركاتها: برنامج العمل الخاص  2025وتعلیقاتها على األقسام االقتصادیة من خطة التنفیذ لمنظمة التعاون اإلسالمي لعام 
ظمة التعاون اإلسالمي بإدخال التعدیالت الالزمة على األقسام ذات الصلة بخطة التنفیذ وفقًا األمانة العامة لمن طالبتو بمواصلة التطویر، 

 مالحظات وٕابالغ الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك بها من أجل دراستها.لل
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اللجنة من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي دعوة مؤسسات وأجهزة منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، بما في طلبت  -22
ذلك مكتب تنسیق الكومیسك، إلى حضور اجتماعات التنسیق السنویة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لضمان التنسیق الفعال وانسجام 

 : برنامج العمل. 2025التي سیتم االضطالع بها في إطار برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي  األنشطة االقتصادیة والتجاریة

اللجنة من الدول األعضاء توقیع ومصادقة االتفاقیات طلبت القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات الكومسیك،  باإلشارة إلى -23
 تجاري فیما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.المبرمة في المجال االقتصادي لتعزیز التعاون االقتصادي وال

 )4التطورات االقتصادیة العالمیة مع إشارة خاصة إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (بند جدول األعمال: 

من التقریر االقتصادي السنوي لمركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب بعنوان  2017على إصدار  اطلعت -24
وبالنظر إلى الحصة غیر الكافیة لدول منظمة التعاون اإلسالمي في أنشطة التصنیع العالمیة "التنمیة الصناعیة من أجل التحول الهیكلي". 

 :  ع إلى جانب تدني مستوى التنافسیة الصناعیة، كما أظهر التقریروتنامي العجز التجاري في منتجات التصنی

الدول األعضاء إلعادة تركیز اهتمامهم بحیث ینصّب على السیاسات الفعالة للتطور الصناعي، انطالقًا من رؤیة نحو دعوة  -
تصادیة وتعزیز التنافسیة الصناعیة تعزیز التنوع االقتصادي واإلنتاجیة في قطاع التصنیع وتضییق الفجوة في مجال التنمیة االق

 على المستوى العالمي. 

الدول األعضاء لتوثیق التعاون على المستوى اإلقلیمي عبر ضمان تحسین التواصل والتكامل في العملیات اإلنتاجیة دعوة  -
تفادة من السوق الضخمة القیمة) ومواءمة السیاسات التنظیمیة والدعم الفعال لسیاسات التجارة واالستثمار بهدف االس سالسل(

المتاحة للمصنعین في تسهیل إقامة االقتصادیات الضخمة للصناعات الوطنیة، وٕایجاد الحوافز للتخصص وتجارة المنتجات 
  المتنوعة وتحسین مستوى كفاءة اإلنتاج. 

واإلنتاجیة والتعلیم المهني والتجارة في المشاكل المرتبطة ببطالة الشباب وتطویر المنشآت الصغیرة والمتوسطة  على أهمیةتأكیدًا  -25
مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة والمؤسسات  دعت اللجنة، الخدمات واالقتصاد المعرفي

 شطتها المستقبلیة. األخرى ذات العالقة في منظمة التعاون اإلسالمي، إلى التوسع بشكل أكبر في تلك المواضیع في برامجها وأن

اللجنة مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب بمتابعة التطورات االقتصادیة العالمیة وآثارها على الدول  كلفت -26
 األعضاء وتقدیم تقریر عن ذلك إلى الدورات السنویة للكومسیك.

 )5التجارة البینیة فیما بین البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (بند جدول األعمال: 

في أنقرة  2017مارس / آذار  9انعقاد االجتماع التاسع لمجموعة عمل التجارة في الكومسیك في  وفیما أخذت اللجنة علمًا وثّمنت -27
اللجنة بالتوصیات التالیة رحبت تحت عنوان "أنظمة تخلیص المعامالت من مكان واحد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 

 المتعلقة بالسیاسات:

تعزیز جهود أنظمة تخلیص المعامالت من مكان واحد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تطویر  -
 تراتیجیات متكاملة لتلك األنظمة تعكس المتطلبات الوطنیة واإلقلیمیة وتشرك الجهات المعنیة في هذه العملیة،إس

تعزیز مدى فاعلیة أنظمة تخلیص المعامالت من مكان واحد من خالل تحدید وتنفیذ التغییرات الالزمة في القوانین وٕاطار  -
 العمل التنظیمي وممارسات األعمال،
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لمرونة، وقابلیة تأقلم، وأمان، وتوافق البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات ألنظمة تخلیص المعامالت من مكان  منح األولویة -
 واحد،

تعزیز مستوى التواصل بین الدول وتوافق األنظمة المحلیة لتخلیص المعامالت من مكان واحد في منطقة منظمة التعاون  -
 خلیص المعامالت من مكان واحد.اإلسالمي من أجل تأسیس أنظمة إقلیمیة لت

 (OIC/COMCEC/33-17/D(9))المرجع : رقم الوثیقة 
 

في  2017تشرین الثاني نوفمبر/ 2انعقاد االجتماع التاسع لمجموعة عمل التجارة في الكومسیك في ب وٕاذا تحیط علمًا مع التقدیر -28
اللجنة بالتوصیات التالیة رحبت أنقرة تحت عنوان "المناطق االقتصادیة الخاصة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 

 المتعلقة بالسیاسات:

الوطنیة الخاصة لضمان تكاملها مع األهداف الوطنیة للنمو  االستراتیجیاتتصمیم وتطویر مناطق اقتصادیة خاصة تماشًیا مع  -
 قتصادي وأولویات القطاع الصناعي،اال

یجذب  -مالي وغیر مالي  -تعزیز األداء االقتصادي لبرامج المناطق االقتصادیة الخاصة من خالل تطویر إطار حوافز فرید  -
 االستثمارات ویعزز من بیئات األعمال ذات الكفاءة والفاعلیة،

من خالل االستهداف الفعال للمواقع والقطاعات استناًدا إلى المعرفة  تعزیز المیزة التنافسیة لبرامج المناطق االقتصادیة الخاصة -
 القویة باألولویات االقتصادیة القومیة والمیزات التنافسیة،

 وضع إطار عمل قانوني وتنظیمي فعال إلنشاء بیئة عمل اقتصادیة "خاصة" تراعي وتكمل البیئة القانونیة والتنظیمیة الحالیة، -

مستقلة للمناطق االقتصادیة الخاصة لتنظیم جمیع األمور المتعلقة بالمناطق االقتصادیة الخاصة داخل تكلیف/تأسیس هیئة  -
الدولة ودعم برامج المناطق االقتصادیة الخاصة من خالل المشاركة الفعالة للجهات المعنیة الرئیسیة وتطویر مجموعات عمل 

 للمناطق االقتصادیة الخاصة.

 (OIC/COMCEC/33-17/D(10))المرجع : رقم الوثیقة 
 

حضور االجتماع الحادي عشر لفریق عمل إلى المعني بالتجارة الكومسیك مل علدول األعضاء المسجلة في فریق ا طلبت -29
تحسین نظم إدارة المخاطر تسهیل التجارة: في أنقرة تحت عنوان " 2018مارس/آذار  8 – 7سیك المعني بالتجارة الذي سیعقد یومي الكوم

في أنقرة تحت  2018 نوفمبر 1الجمركیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" واالجتماع الثاني عشر المزمع عقده في 
لم  الدول األعضاء التيوحثت عنوان "تحسین برامج المشغلین االقتصادیین المعتمدین في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي"، 

 تسجل بعد بفریق العمل المعني بالتجارة في الكومسیك بالتسجیل.

اللجنة على الجهود المبذولة من أوغندا بالتعاون مع تركیا ومصر في تنفیذ المشروع تحت عنوان "تحسین تقدیم خدمات تیسیر  أثنت -30
 .2016التجارة" بنجاح ضمن الدعوة الثالثة القتراح المشاریع في إطار تمویل مشاریع الكومسیك في عام 

اللجنة على الجهود المبذولة من دولتي فلسطین وسورینام ومن المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة في المشروعات التالیة كما أثنت  -31
 ضمن الدعوة الرابعة القتراح المشاریع في إطار تمویل مشاریع الكومسیك: 2017المقرر تنفیذها في عام 
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دول اإلسالمیة" سیتم تنفیذه بواسطة دولة فلسطین بالتعاون مع المشروع بعنوان "تیسیر العالقات التجاریة بین فلسطین وال -
 الجزائر والمملكة العربیة السعودیة،

ستقوم سورینام بالتعاون مع غیانا وتركیا بتنفیذ المشروع بعنوان "تعزیز خدمات دعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة في  -
 سورینام وغیانا للمشاركة في سالسل القیمة العالمیة"،

شروع بعنوان "تیسیر التجارة: تحدید الحواجز غیر الجمركیة فیما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" سیتم الم -
 تنفیذه بواسطة المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بالشراكة مع المغرب والسنغال ومصر. 

 
فة وللمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والبنك اإلسالمي للتنمیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة على االستضا عبرت اللجنة عن تقدیرها -32

في » اإلسالمي التعاونتسهیل التجارة وتخلیص المعامالت في مكان واحد في الدول األعضاء في منظمة «على تنظیم ورشة عمل حول 
 في دبي، بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. 2017نیسان أبریل/ 18إلى  16الفترة من 

  في منظمة التعاون لدول األعضاءألجهزة تعزیز التجارة في ا"االجتماع الثالث  المملكة المغربیةاستضافة مع التقدیر اللجنة الحظت  -33
في الدار البیضاء بالمملكة المغربیة بالتعاون  2017أكتوبر  12و 11اإلسالمي"، الذي نظمه المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة في 

 .المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارةو  (المغرب تصدیر) المغربي إلنعاش الصادراتالمركز مع 

في الدول األعضاء في منظمة  ة العمل حول الحواجز غیر الجمركیةالستضافة "ورش لمملكة المغربیةعن تقدیرها لاللجنة عّبرت  -34
في الرباط في  2017أكتوبر  25و 24 في التي انعقدت ورشةهذه ال وللمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة لتنظیمه"  التعاون اإلسالمي

 .في إطار تمویل مشروع الكومسیكلمملكة المغربیة ا

المشترین والبائعین في مجال المستحضرات الصیدالنیة اجتماع عن تقدیرها لجمهوریة ساحل العاج الستضافة "اللجنة عّبرت كما  -35
 هذا االجتماع الذي مالتنظیمه المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارةو  اإلسالمي لتنمیة التجارةوللمركز  "والصناعات ذات الصلة

 .جمهوریة ساحل العاج فيأبیدجیان في  2017 نوفمبر 3و 2 في انعقد

اللجنة من الدول األعضاء المعنیة بالمشاركة الفعالة في األنشطة التجاریة المقرر تنظیمها بواسطة مكتب تنسیق الكومسیك،  طلبت -36
المي ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة، والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، ومجموعة البنك اإلس

ؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة)، والغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد الدول اإلسالمیة للمواصفات للتنمیة (الم
اللجنة من هذه المؤسسات إرسال دعوات إلى الدول األعضاء قبل مدة كافیة من طلبت كما  2018والمقاییس في مجال التجارة في عام 

 تهم بأكبر قدر ممكن.االجتماعات لضمان مشارك

لى1 م ئألزإل ب ئكةعئه ل لمط ؟ غى  م ئكخهك ئآلعصئ لئ اي ب غي ذي ب ئكةجئ  ) مطئل ئآلغصكي

األفضلیة التجاریة فیما بین الدول األعضاء في اللجنة بتوقیع ومصادقة بروناي دار السالم على االتفاقیة اإلطاریة لنظام رحبت  -37
الدول األعضاء التي لم توقع أو تصدق بعد على اتفاقیات نظام األفضلیة التجاریة فیما بین الدول  دعت، و منظمة التعاون اإلسالمي

قیام األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وهي االتفاقیة اإلطاریة والبروتوكول المتعلق بنظام التعریفات التفضیلیة وقواعد المنشأ، إلى ال
 بذلك في أقرب وقت ممكن.
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اللجنة بتسلیم قوائم االمتیازات المحدثة إلى أمانة لجنة المفاوضات التجاریة في مكاتبها في دول تركیا ومالیزیا وبنغالدیش  رحبت -38
 األردن وجمهوریة إیران اإلسالمیة والمملكة المغربیة.وباكستان و 

اللجنة الدول األعضاء المهتمة/المشاركة إلى تقدیم قوائمها المحدثة لالمتیازات بأسرع وقت ممكن إلى أمانة لجنة المفاوضات  دعت -39
 التجاریة بهدف تفعیل نظام األفضلیة التجاریة فیما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

ورشة «ستضافة الدورة وكذلك المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة على تنظیم عبرت اللجنة عن تقدیرها لجمهوریة إندونیسیا على ا -40
بالتعاون مع مكتب تنسیق الكومسیك یومي » العمل التدریبیة حول نظام التجارة التفضیلیة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 في العاصمة اإلندونیسیة جاكارتا. 2017سبتمبر من عام  14 - 13

) TNCباإلخطار المقدم من باكستان وبنجالدیش واألردن والمغرب وتركیا إلى أمانة لجنة المفاوضات التجاریة ( اللجنة ورحبت -41
 بشأن التدابیر الداخلیة ذات الصلة التي یتعین اتخاذها لتنفیذ قواعد المنشأ لنظام األفضلیة التجاریة فیما بین الدول األعضاء بمنظمة

لبة الدول األعضاء المشاركة األخرى بإخطار أمانة لجنة المفاوضات التجاریة بالتدابیر الداخلیة ذات الصلة التي التعاون اإلسالمي، ومطا
 یتعین اتخاذها لتنفیذ قواعد المنشأ لنظام األفضلیة التجاریة فیما بین الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي في أقرب وقت ممكن.

مي لتنمیة التجارة، ومكتب تنسیق الكومسیك، البنك اإلسالمي للتنمیة ومؤسسات منظمة التعاون اللجنة من المركز اإلسالطلبت  -42
ل اإلسالمي األخرى ذات الصلة االستمرار في تنظیم أنشطة زیادة الوعي وبناء القدرات فیما یتعلق بنظام األفضلیة التجاریة فیما بین الدو 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

ب) 2 لي ب ئألزإل لعئذص ئكةجئذي  ئك

عن الشكر والتقدیر للدول األعضاء التالیة الستضافتها  اإلعراببالتحسینات في عدد ونوعیة المعارض اإلسالمیة مع أشادت  -43
 المعارض التجاریة اإلسالمیة بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة:

مع منظمة التعاون اإلسالمي بمالیزیا،  BIZمالیزیا الستضافتها والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة للتنظیم المشترك لمؤتمر  −
 ؛2017سبتمبر/أیلول  21-18الثامن لمنظمة التعاون اإلسالمي في كوااللمبور خالل الفترة » التجارة العالمي«ومؤتمر 

المملكة العربیة السعودیة على االستضافة والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة على تنظیم "المعرض العاشر للصناعات الزراعیة  −
 .2017أبریل  26و 23للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في جدة في الفترة بین 

أكتوبر/تشرین األول  29-26لتعاون اإلسالمي" في جمهوریة السنغال الستضافة "معرض االقتصاد األخضر األول لمنظمة ا −
2017 

 
اللجنة بعرض الدول األعضاء استضافة "المعارض واألسواق التجاریة اإلسالمیة" بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمیة  رحبت -44

من الدول األعضاء حث القطاعات الخاصة والمؤسسات المعنیة لدیهم على المشاركة الفعالة  وطلبت 2017/2018التجارة في المدة بین 
 في هذه الفعالیات:

تستضیف الجمهوریة التركیة "المعرض الخامس للمنتجات الحالل في منظمة التعاون اإلسالمي" في اسطنبول في المدة بین  −
 د الدول اإلسالمیة للمواصفات والمقاییس،بالتعاون مع معه 2017نوفمبر / تشرین الثاني  25و 23

فبرایر /  10و 6تستضیف دولة الكویت "معرض التجارة االستثنائي لمنظمة التعاون اإلسالمي" في مدینة الكویت في المدة بین  −
 ،2018شباط 
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-13ون اإلسالمي" في المملكة العربیة السعودیة الستضافة "المعرض الثاني لألثاث والدیكور للدول األعضاء في منظمة التعا −
و"المعرض الحادي عشر للصناعات الزراعیة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" خالل  2018مارس/آذار  16

 ،في جدة 2018مارس/آذار  23 -20الفترة 
في  2018في مایو جمهوریة السنغال الستضافة "المؤتمر األول للمصاید والمعارض البحریة لمنظمة التعاون اإلسالمي"  −

 داكار،
الملتقى األول لالقتصاد االجتماعي والتكافل بین "و 2018عام  "المعرض الرابع للصحة"جمهوریة ساحل العاج الستضافة  −

أبریل/نیسان في  8مارس/آذار إلى  30في الفترة من التقلیدیة في ساحل العاج" سوق الحرف الیدویة "و "الدول األعضاء
 اإلسالمي للتنمیة.أبیدجان، بالتعاون مع البنك 

في  2018أبریل/نیسان  25-22جمهوریة إیران اإلسالمیة الستضافة "معرض األزیاء والمالبس اإلسالمیة" خالل الفترة  −
 طهران،

 ،2018أبریل/نیسان  27-25المملكة المغربیة الستضافة "مؤتمر ومعرض عرب أفریكان للنقل واإلمداد" في الرباط في  −
تستضیف جمهوریة مصر العربیة "المعرض الثالث للسیاحة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في القاهرة في  −

 ،2018 النصف الثاني من العام
المملكة المغربیة الستضافة "خدمات التعلیم العالي الرابعة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في الدار البیضاء  −

 ،2018 أبریل/نیسان 29-26في 
مبر دیس 1نوفمبر حتى  29من جمهوریة تركیا الستضافة "معرض الحالل السادس لمنظمة التعاون اإلسالمي" في اسطنبول  −

 . اإلسالمیة معهد التوحید القیاسي والمعاییر للبلدان بالتعاون مع  2018
 

اللجنة طلبها إلى المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بمواصلة عقد معارض خاصة بالقطاعات بالتعاون مع الدول األعضاء  كررت -45
 وتقدیم تقاریر مرحلیة منتظمة بالمعارض إلى جلسات الكومسیك.

 طلبها إلى الدول األعضاء بتشجیع القطاع الخاص على المشاركة بنشاط في المعارض التجاریة اإلسالمیة. وكررت اللجنة أیضاً  -46

ب3  لي ب ئكةجئذب ئكعئك ل لمط ذةاض ا ل  ) ئكخعل ئكفمى ئك

ة وندوات اللجنة عن شكرها وتقدیرها لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة وللمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة لتنظیم برامج تدریبی أعربت -47
 متعلقة بمنظمة التجارة العالمیة لفائدة البلدان األعضاء.

اللجنة البنك اإلسالمي للتنمیة والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة إلى مواصلة تقدیم الدعم الفني للدول األعضاء بخصوص  دعت -48
المشكالت المرتبطة بمنظمة التجارة العالمیة وٕالى تعزیز جهودهم في تحفیز الدول األعضاء إلحداث تأثیر في المفاوضات التجاریة لمنظمة 

من البنك اإلسالمي للتنمیة والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة تضافر وتنسیق الجهود وطلبت متعلقة بالنظم االقتصادیة لهم، التجارة العالمیة ال
 لتعزیز القدرات البشریة والمؤسسیة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، من أجل تیسیر االندماج التام في النظام التجاري متعدد

 عادل ومنصف. األطراف على أساس

اللجنة دول منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء في منظمة التجارة العالمیة إلى تقدیم الدعم إلى دول منظمة التعاون دعت  -49
 اإلسالمي غیر األعضاء في منظمة التجارة العالمیة في إجراءات انضمامهم إلى منظمة التجارة العالمیة.
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آلیات تسویة «للمملكة المغربیة الستضافتها للمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، لتنظیم ورشة العمل حول  أعربت اللجنة عن تقدیرها -50
فبرایر /  21-20نزاعات التجارة واالستثمار في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك في الدار البیضاء، المغرب، یومي 

 .2017شباط 

ورشة عمل حول "التجارة في الخدمات في الدول األعضاء في للمملكة المغربیة الستضافتها  تقدیرهاأعربت اللجنة أیضًا عن  -51
كل من المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والبنك اإلسالمي للتنمیة ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة ول منظمة التعاون اإلسالمي"

مارس / آذار  23-22في الدار البیضاء، المغرب، وذلك یومي  هذه الورشة ین في تنظیمواالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة المشارك
 19-17المنظور األفریقي" في باإلضافة إلى ورشة العمل حول "تحضیر مؤتمر منظمة التجارة العالمیة الوزاریة الحادي عشر:  2017
 في الدار البیضاء في المملكة المغربیة. 2017یولیو 

المقبل حول  الجتماع الكومسیكز اإلسالمي لتنمیة التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة تقدیم ورقة عمل من المرك طلبت -52
منظمة التعاون اإلسالمي إزاء التطورات األخیرة في المفاوضات في ة في دول التجار بین وزراء الخیارات العملیة لزیادة التنسیق 

إلسالمي في جولة الدوحة ا التعاونول منظمة إلى دالقضایا ذات األولویة بالنسبة  بشأن هامنظمة التجارة العالمیة وصیاغة مواقف
 ا في منظمة التجارة العالمیة.الحالیة، والقضایا الجدیدة المقترحة حالیً  للتنمیة

لهيك ئكةجئذب4 ب ة  ) آمسض

ألنشطة تمویل التجارة وتشجیع وتطویر التجارة التي تقوم بها المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة، تقدیرها اللجنة عن أعربت  -53
 وحشد التمویل من األسواق العالمیة وشركاء التنمیة لتمویل العملیات التجاریة في الدول األعضاء، بما من شأنه المساهمة بوصول التجارة

 بالمائة. 25ظمة التعاون اإلسالمي إلى البینیة بین الدول األعضاء في من

الصادرة عن المؤسسة اإلسالمیة العالمیة لتمویل التجارة في مجال تمویل  ةبعملیات االعتماد والصرف المجمع ورحبت اللجنة -54
لي عملیات االعتماد ملیار دوالر أمریكي على التوالي، وٕاجما 28.8ملیار دوالر أمریكي و 38.6 منذ إنشائها حتى الیوم التجارة التي بلغت

 ملیار دوالر أمریكي على التوالي.  4.8ملیار دوالر أمریكي و 4.5التي بلغت  2016والصرف في 

للتواجد اإلقلیمي المتزاید لمجموعة البنك الدولي (المؤسسة اإلسالمیة العالمیة لتمویل التجارة كما أعربت اللجنة عن تقدیرها  -55
سطنبول والمكاتب المحلیة في كل من دكا واوالمؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات) من خالل مكتب داكار اإلقلیمي 

 من العمالء ومكنتهما من تلبیة احتیاجات الدول األعضاء.وجاكرتا ودبي، والتي جعلت المؤسستین على مقربة 

اللجنة على جهود المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة في تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة في الدول األعضاء أثنت  -56
الزراعي مما عاد بأثر مباشر وبارز على زیادة في تنویع محفظتها وتوسیع نطاق التمویل لیشمل القطاع وأحیطت علًما بجهودها األقل نمًوا 

 اإلنتاجیة وخلق فرص العمل وزیادة عائدات الصادرات والتخفیف من حدة الفقر.

اللجنة الدول األعضاء الستكمال متطلبات عضویتها في مؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة (المؤسسة الدولیة لتمویل دعت  -57
إلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات) بحیث یمكن لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة المضّي في والمؤسسة ا التجارة اإلسالمیة

 تحقیق مهامها بنجاح. 

 



OIC/COMCEC/33-17/RES        

24 

) لتنظیم منتدى تنمیة التجارة من أجل ITFCكما اطلعت اللجنة على الجهود التي تبذلها المؤسسة الدولیة لتمویل التجارة اإلسالمیة ( -58
 المؤسسة الدولیة لتمویل التجارة اإلسالمیة تمویل حول تطویر التجارة ومؤسساتالقطاعات الخاصة في الدول األعضاء لدى زیادة الوعي 

 على المشاركة بنشاط في المنتدى.مؤسسات القطاع الخاص في الدول األعضاء  تعوشج

المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة ضمن بمبادرات تعزیز النشاط التجاري وتطویر القدرات التي نفذتها أحیطت اللجنة علًما  -59
عارف برامجها العدیدة البارزة بما في ذلك مبادرة دعم التجارة للدول العربیة، والبرنامج العربي اإلفریقي لمد الجسور التجاریة، وشبكة الم

 سسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة.، بهدف تعزیز الوعي في القطاعات الخاصة حول أنشطة المؤ ومنتدى تنمیة التجارة التجاریة

اللجنة بعین االعتبار الجهود المبذولة من المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة في تنفیذ البرامج التجاریة المتكاملة أخذت  -60
من المؤسسة الدولیة وطلبت المعنیة بتطویر السلع من خالل دمج مرافق التمویل التجاري مع تدخالت الدعم الفني المرتبط بالتجارة 

 اإلسالمیة لتمویل التجارة تطویر برامج مماثلة للسلع االستراتیجیة األخرى.

علًما بالجهود التي تبذلها المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة في سبیل تنویع آلیات التمویل اإلسالمیة كما أخذت اللجنة  -61
 ودعم برامج التدریب المتعلقة بالتمویل اإلسالمي وتعزیز حلول التمویل اإلسالمي في المحافل الدولیة. 

اط بالتعاون بین بالرب 2017فبرایر  23-22فریقیة في الفترة من بتنظیم منتدى إطالق جسور التجارة العربیة األاللجنة رّحبت  -62
 .المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارةة و المملكة المغربی

المؤسسة الدولیة إلطار تأثیر التنمیة كأداة لقیاس أثر مداخالت  المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارةاللجنة ادخال ثّمنت  -63
 اإلسالمي.  التعاون كافة في الدول األعضاء في منظمة التجارة اإلسالمیة لتمویل

عن "مركز الصادرات  اعتمادات االستثمارات واعتمادات  مؤسسة التعاون اإلسالمیة لتأمین  اللجنة علمًا باالقتراح المقدم من أخذت -64
مع المؤسسات األخرى في منظمة التعاون اإلسالمي تقدیم المزید من التفاصیل حول المقترح بالتعاون ذكاء األعمال" وطلبت من المؤسسة 

للجنة لتقدیمها إلى االجتماع الثاني والثالثین للجنة الدورة التابعة للكومسیك واالجتماع الرابع والثالثین  وٕاعداد مذكرة مفاهیمیة مفصلة
 المتابعة التابعة للكومسیك. 

لي5 لعهخ ئكخهك ئألزإل ب ائكةجئذب يقهل اهئ  ذةاض ل ب  ز) آمسض لقئيي ة هئك شفئ لهئ  ب كك
اللجنة بأنشطة معهد الدول اإلسالمیة للمواصفات والمقاییس في مجال وضع المعاییر، والتوحید القیاسي، واالعتماد وأثرها رحبت  -65

 على تیسیر حركة التجارة ومشاریع بناء القدرات للدول األعضاء.

مملكة تایالند كمشرف على بو  كأعضاء جدد وجمهوریة العراقربیجان، جمهوریة جیبوتي، ذجمهوریة أ انضمامجنة بالل رحبت -66
 دعتدول مشرفة كما  3باإلضافة إلى  33من عدد الدول األعضاء في هذا المعهد إلى  زاد، مما اصفات والمقاییس للدول اإلسالمیةالمو 

 ة الفاعلة في لجانها الفنیة ومجالس االعتماداللجنة الدول األعضاء لكي تصبح عضوًا في المواصفات والمقاییس للدول اإلسالمیة والمشارك
 .والمقاییس

عن تقدیرها للمعهد لتنظیمه أنشطة وأعربت اللجنة بزیادة حضور ومشاركة معهد المواصفات والمقاییس للدول اإلسالمیة، رحبت  -67
 بناء القدرات في مجال اختصاصه.
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المواصفات والمقاییس للدول اإلسالمیة لدعم القمة العالمیة للحالل معهد اللجنة بتأسیس أربعة لجان فنیة جدیدة في رحبت   -68
لجنة  15( ومتطلبات نقل السلع الخطرة فیما یتعلق بالنقل، ولجنة المجوهرات والبترول والمنتجات البترولیة وٕاعادة تفعیل لجنة المصطلحات

 . 2017عام اجتماعات اللجنة الفنیة على مدى ثالثة أسابیع  فنیة باإلجمال) وتنظیم

لجمهوریة تركیا الستضافتها ومعهد المواصفات والمقاییس للدول اإلسالمیة لدعم القمة العالمیة للحالل  أعربت اللجنة عن تقدیرها -69
ودعت اللجنة الدول األعضاء للمشاركة في القمة العالمیة المقبلة للحالل  2016دیسمبر/كانون األول  17-15في اسطنبول خالل الفترة 

 في اسطنبول تحت رعایة رئاسة الجمهوریة التركیة. 2017نوفمبر/تشرین الثاني  25-23ستعقد في الفترة التي 

 )6تعزیز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي (بند جدول األعمال: 

بین رجال  اللجنة جهود الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة في تنظیم المنتدیات والبرامج التدریبیة واللقاءات سجلت -70
 األعمال والندوات وورشات العمل بغرض تعزیز دور القطاع الخاص في توسیع شبكته والرفع من أنشطته التجاریة وفرص االستثمار.

 بالدول األعضاء على المشاركة الفعالة في أنشطة الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة.اللجنة غرف التجارة حثت  -71

اللجنة على تنظیم حلقة العمل المتعلقة بتطویر البنیة التحتیة الرئیسیة للنمو الریفي بدول منظمة التعاون اإلسالمي في اطلعت  -72
وبرنامج التدریب على تنمیة ریادة األعمال من خالل تكنولوجیا المعلومات لدول  2017أبریل/نیسان  25-24اسطنبول بتركیا خالل الفترة 

 .2017أغسطس/آب  9-7منظمة التعاون اإلسالمي في الشارقة خالل الفترة 

 القطاع الخاص في الدول األعضاء إلى المشاركة الفعالةودعت اللجنة علمًا باألنشطة التالیة، والمقرر أن تنظمها الغرفة، أخذت  -73
 في األنشطة التالیة:

 ، 2018في دولة الكویت عام الملتقى السابع عشر للقطاع الخاص في دول منظمة التعاون اإلسالمي المقرر انعقاده  −
 ،2018منتدى سیدات األعمال العاشر المقرر انعقاده في السودان / مصر في  −
 ،2018ي منتدى/معرض التبادل التجاري (على مستوى القطاعات) المقرر انعقاده ف −
 ،2018مقرر انعقاده في » حمایة ریادة األعمال التكنولوجیة وٕادارة رعایة األعمال ومجمعات التكنولوجیا«برنامج تدریبي حول  −
في مجاالت (تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة/تنمیة المهارات/األمن الغذائي/النسیج والمالبس/الطاقة  برنامج تدریبيعمل/ ةورش −

 .2018والمقرر انعقادها في عام  ) /والسیاحةالمتجددة
 .2018ملتقى الغرف التجاریة عام  −
 . 2018مؤتمر مالكي األعمال المسلمین عام  −

 
) TOBBالتركیة ( والبورصات واتحاد الغرف الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعةه تاللجنة على التقدم الذي أحرز  اطلعت -74

وغرفة التجارة في قونیة للسلع األساسیة لتقدیم أفضل الممارسات التي اعتمدتها قونیة لتبادل السلع في السودان والدول األعضاء 
 المهتمة األخرى. 

اللجنة القرارات ذات العالقة من االجتماعین الثالث واألربعین والرابع واألربعین لمجلس وزراء الخارجیة والدورة الثانیة استذكرت  -75
) واتحاد الغرف التركیة ICCIAوالغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة (باإلیجاز المقدم من وأخذت علمًا والثالثین للكومسیك، 

)TOBBبعرض اتحاد الغرف التركیة باستضافة ورحبت ركز التحكیم التابع لدول منظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول، ) حول إقامة م
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من الغرفة اإلسالمیة للتجارة طلبت إلنجاز التحضیرات الفنیة الالزمة إلقامة المركز، و 2018سلسلة من اجتماعات فرق العمل عام 
 تقدیم تقریر إلى االجتماع الرابع والثالثین للجنة المتابعة والدورة الرابعة والثالثین للكومسیك. والصناعة والزراعة واتحاد الغرف التركیة 

 )7النهوض بوسائل النقل واالتصاالت (بند جدول األعمال: 

في أنقرة بالجمهوریة  2017مارس  16بعقد االجتماع التاسع لمجموعة عمل النقل واالتصاالت في باإلحاطة علًما مع التقدیر  -76
اللجنة بالتوصیات رحبت التركیة تحت عنوان "زیادة انتشار اإلنترنت عریض النطاق في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 

 التالیة المتعلقة بالسیاسات؛

 التوصیات المتعلقة بالسیاسات لجمیع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 القومیة لإلنترنت عریض النطاق بمشاركة جمیع الجهات المعنیة، اتیجیاتاالستر إعداد  •
تحسین مستوى الثقافة الرقمیة عن طریق تضمین برامج في نظام التعلیم الرسمي وتشجیع المبادرات غیر الرسمیة التي تستهدف  •

 فئات خاصة من السكان،
 

التوصیات المتعلقة بالسیاسات للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة مختلفة من تطویر اإلنترنت عریض 
 النطاق 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة متقدمة من تطویر اإلنترنت عریض النطاق  -
النائیة خالل ُمهل الستیفاء شروط وأحكام اللوائح وعن طریق تحقیق هدف تغطیة اإلنترنت عالي السرعة للمناطق الریفیة و  •

 الدعم المباشر بغیة تحسین الجدوى االستثماریة لإلنترنت عریض النطاق،
 ،4Gتفعیل الحوافز المالیة لمزودي خدمات اإلنترنت لنشر تقنیات الجیل الرابع  •

 
 ر اإلنترنت عریض النطاق الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بمراحل متوسطة من تطو  -

 تقلیل تكلفة خدمات اإلنترنت عریض النطاق من خالل مبادرات السیاسات العاملة المستهدفة، •
 تقلیل العوائق اللغویة والثقافیة من خالل تطویر محتوى وتطبیقات وأنظمة أساسیة محلیة، •

 
 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة أولیة من تطویر اإلنترنت عریض النطاق  -

عرض خدمات اإلنترنت عریض النطاق بسعر منخفض للمستخدمین بواسطة شركات توفیر خدمات االتصاالت السلكیة  •
 والالسلكیة المدعومة من الحكومة أو المملوكة للدولة،

 النطاق منخفضة التكلفة أو المجانیة المخصصة لفئات السكان المحرومة من تلك الخدمات. عرض خدمات اإلنترنت عریض •

 (OIC/COMCEC/33-17/D(22))وثیقة رقم الالمرجع : 

 

، 19-18بالجهود لعقد االجتماع العاشر لفریق العمل للنقل والمواصالت في الفترة في الكومسیك بین  وٕاذا تحیط علمًا مع التقدیر -77
اإلسالمي:  التعاونفي أنقرة، بتركیا بالتركیز على الموضوع "تطویر ممرات النقل في الدول األعضاء في منظمة  2017أكتوبر  2017

 اللجنة بالتوصیات المتعلقة بالسیاسة العامة. رحبتالمفاهیم والحاالت"، 
 (OIC/COMCEC/33-17/D(23))المرجع : رقم الوثیقة 



OIC/COMCEC/33-17/RES        

27 

سجلة في مجموعة عمل النقل واالتصاالت في الكومسیك، إلى المشاركة الفعالة في االجتماع اللجنة الدول األعضاء الم دعت -78
تعزیز ممرات النقل في «بعنوان  2018من مارس / آزار عام  15الحادي عشر لمجموعة عمل النقل واالتصاالت المقرر انعقاده في یوم 

الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي: الدروس المستفادة من السیاسات والحاالت والتحدیات" وكذلك اجتماعها الثاني عشر الذي 
لتعاون عنوان "تخطیط البنیة التحتیة الوطنیة للنقل في الدول األعضاء بمنظمة اتحت  2018أكتوبر/تشرین األول  11سیعقد في 
 ودعوة الدول األعضاء التي لم تسجل بعد للتسجیل لدى فریق العمل المعني بالكومسیك في مجال النقل واالتصاالت. اإلسالمي"

 
اللجنة على جهود تركیا بالشراكة مع أربع دول أخرى من الدول األعضاء لتنفیذ المشروع بعنوان "تعزیز وتقییم توصیل الشحنات  أثنت -79

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: نمط الشحن الجوي المشترك لتیسیر التجاریة البینیة فیما بین الدول األعضاء  الجویة فیما بین
 .2016في منظمة التعاون اإلسالمي" بنجاح ضمن الدعوة الثالثة القتراح المشاریع في إطار تمویل مشاریع الكومسیك في 

 
رفع مستوى سالمة الطرق في ساحل العاج وبوركینا فاسو ومالي"، «على جهود ساحل العاج فیما یتعلق بالمشروع  أثنت اللجنة كذلك -80

 ضمن الدعوة الرابعة القتراح المشاریع. 2017المقرر تنفیذه بالتعاون مع بوركینا فاسو ومالي في 
 

بالجمهوریة في الخرطوم  2018عام لوزراء النقل في  اللجنة بعرض جمهوریة السودان الستضافة المؤتمر اإلسالمي الثاني رحبت -81
الدول األعضاء واألجهزة والمؤسسات ذات الصلة في منظمة التعاون اإلسالمي، بما في ذلك األمانة العامة للكومسیك،  ودعت، السودانیة

 إلى المشاركة الفعالة في هذا الحدث الهام.
 

هود األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي في حث الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المعنیة بج أخذت اللجنة علماً  -82
على ضرورة تضمین القطاعات الوطنیة المعنیة على امتداد خط السكة الحدیدیة التي تربط بین داكار وبورت سودان داخل منطقة منظمة 

من الدول األعضاء المعنیة تقدیم دراسات جدوى جیدة التصمیم واإلعداد إلى مجموعة وطلبت  التعاون اإلسالمي في خطط التنمیة الوطنیة،
 البنك اإلسالمي للتنمیة وغیره من بنوك التنمیة الدولیة األخرى لتوفیر الدعم الفني الكافي وتمویل هذا المشروع.

 
ذات الصلة المبذولة في مجال تحسین ها اإلسالمي ومؤسسات التعاونأجهزة منظمة و الدول األعضاء اللجنة على جهود  أثنت -83

أخذت اللجنة علًما و اإلسالمي،  التعاوننقل الجوي في منطقة منظمة للحدود والبنیة التحتیة اللوجستیة وخدمات ال ةممرات النقل العابر 
  :بالمقترحات التالیة المقّدمة من تونس

 
للحدود وشبكات النقل المتكاملة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، ومواءمة التشریعات وتبسیط  ةتطویر ممرات النقل العابر   -

 .الدولیة ذات الصلةة و االنضمام إلى االتفاقات اإلقلیمیاإلجراءات، و 
 
اللوجستیات وأنشطة بناء تحسین البنیة التحتیة اللوجستیة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي إلى جانب تنظیم التدریبات المتعّلقة ب -

فنیة سالسل الالت التجاریة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وٕادماجها في السین التعاون بطریقة تدعم المبادالقدرات وتح
 العالمیة.

 
 .التعاون اإلسالميضمن منظمة تطویر خدمات النقل الجوي في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي بهدف تعزیز السیاحة البینیة   -
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 )8تنمیة قطاع سیاحي مستدام وتنافسي (بند أجندة العمل: 

 
في أنقرة تحت  2017فبرایر / شباط  16بالجهود النعقاد االجتماع التاسع لمجموعة عمل السیاحة في  إذ تحیط علمًا مع التقدیر -84

اللجنة بالمبادئ رحبت عنوان "السیاحة الموائمة للمسلمین: في إطار تنظیم مرافق اإلقامة في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي"، 
 التوجیهیة للكومسیك بشأن السیاحة الموائمة للمسلمین واعتبرتها وثیقة مرجعیة مقدمة من مجموعة العمل.

 (OIC/COMCEC/33-17/D(28))المرجع : رقم الوثیقة 

 

، في أنقرة تحت عنوان 2017سبتمبر/أیلول  21بانعقاد االجتماع العاشر لمجموعة عمل السیاحة في  إذ تحیط علمًا مع التقدیر -85
، رحبت اللجنة »سالمي"إدارة المخاطر واألزمات في قطاع السیاحة: التعافي من األزمة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل

 بالتوصیات التالیة المتعلقة بالسیاسات؛

تأسیس لجنة قومیة/فریق عمل یضطلع بمسؤولیة إدارة المخاطر واألزمات السیاحیة، على أن یتم تشكیلها/تشكیله بواسطة  -
 هیئة السیاحة القومیة لكل دولة وتشتمل على ممثلین من الجهات المعنیة،

ب  - ذهم ل بˇريئخب ئكهعى ائك ذحك ل لظ قك  لك  ب ئألعخئخ كهئ هئكةعئ ب هضذيق لحخخب كآلرل لذئحك ئك لئ غى دكق ئك ةˇ ا  هئآلرلئ

تحلیل واستیعاب المخاطر والتخطیط لألزمات، سواء فیما یتعلق بالمخاطر واألزمات الخارجیة التي تؤثر على مجال السیاحة  -
 بشكل عام أو الشركات الفردیة،

 یجابیة وتطویر أسواق ومنتجات جدیدةضمان الوعي السوقي والمفاهیم اإل -

 (OIC/COMCEC/33-17/D(29))المرجع : رقم الوثیقة 

 

اللجنة الدول األعضاء التي سجلت بالفعل في فریق العمل المعني بالسیاحة في الكومسیك إلى المشاركة بنشاط في االجتماع  دعت -86
في أنقرة تحت عنوان "استراتیجیات تنمیة الوجهات  2018فبرایر/شباط  15الحادي عشر للفریق العامل المعني بالسیاحة الذي سیعقد في 

سبتمبر/أیلول  13وٕاضفاء الطابع المؤسسي علیها في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي" واالجتماع الثاني عشر الذي سیعقد في 
الدول األعضاء التي لم تسجل  دعوةن اإلسالمي" مع تحت عنوان "استراتیجیات تسویق الوجهة في الدول األعضاء بمنظمة التعاو  2018

 بعد إلى التسجیل في مجموعة عمل الكومسیك للسیاحة.

اللجنة على جهود مالیزیا بالتعاون مع عشر دول أخرى من الدول األعضاء في تنفیذ المشروع بعنوان "دورة تدریبیة قصیرة عن  أثنت -87
في قطاع السیاحة القائمة على المجتمع المحلي داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون  اإلستراتیجیات المنوطة بتحسین مستوى العاملین

 .2016اإلسالمي" بنجاح ضمن الدعوة الثالثة القتراح المشاریع في إطار تمویل مشاریع الكومسیك في عام 

"تعزیز قدرات منتجي الحرف الیدویة داخل  اللجنة على جهود غامبیا بالتعاون مع السنغال ومالي في تنفیذ المشروع بعنوان كما أثنت -88
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" بنجاح ضمن الدعوة الثالثة القتراح المشاریع في إطار تمویل مشاریع الكومسیك في عام 

2016. 
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اللجنة على الجهود المبذولة من دول موزمبیق والسودان وغامبیا ومن مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة كما أثنت  -89
ضمن الدعوة الرابعة القتراح المشاریع في إطار تمویل مشاریع  2017والتدریب للدول اإلسالمیة في المشروعات التالیة المقرر تنفیذها في 

 الكومسیك:

نوان "تعزیز قدرات العاملین في مجال السیاحة الموائمة للمسلمین" سیتم تنفیذه بواسطة موزمبیق بالتعاون مع مالي المشروع بع -
 والسنغال،

المشروع بعنوان "تعزیز قدرات عمالء ومنتجي الحرف الیدویة داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" سیتم تنفیذه  -
 تشاد وجیبوتي،بواسطة السودان بالتعاون مع 

المشروع بعنوان "تطویر برنامج تدریب واعتماد في مجال السیاحة اإلسالمیة، والسیاحة، والضیافة" سیتم تنفیذه بواسطة غامبیا  -
 بالتعاون نیجیریا والسنغال،

ة التعاون المشروع بعنوان "برنامج تدریبي حول تطویر وتعزیز السیاحة الموائمة للمسلمین داخل الدول األعضاء في منظم -
 18اإلسالمي" سیتم تنفیذه بواسطة مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة بالتعاون مع 

 دولة من الدول األعضاء.

في طهران، جمهوریة  2017فبرایر / شباط  9إلى  6اللجنة بانعقاد معرض طهران الدولي العاشر للسیاحة في المدة من  رحبت -90
 إیران اإلسالمیة.

فبرایر /  7-5للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السیاحة بین العاشرة اللجنة بعرض جمهوریة بنغالدیش الشعبیة الستضافة الدورة كما رحبت  -91
في ذلك األمانة  الدول األعضاء وجمیع األجهزة والمؤسسات ذات الصلة في منظمة التعاون اإلسالمي، بما ودعتفي دكا،  2018شباط 

 العامة للكومسیك، إلى المشاركة الفعالة في هذا الحدث الهام.

منتدى السیاحة في القطاع  -بالتقریر الصادر عن االجتماع الخامس لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسیك إذ تحیط اللجنة علًما  -92
االتصال وٕادارة األزمات في قطاع السیاحة: «في مدینة اسطنبول تحت عنوان  2017المنعقد في الرابع من مایو / آیار لسنة  -الخاص 

اللجنة الدول األعضاء للمشاركة في االجتماع السادس للمنتدى  ودعتالتحدیات الحالیة التي تواجه دول منظمة التعاون اإلسالمي وحلولها" 
لتراث الثقافي كأداة للسیاحة المستدامة في منطقة منظمة التعاون في اسطنبول بتركیا تحت عنوان "ا 2018مارس/آذار  8الذي سیعقد في 

 اإلسالمي."

 )9زیادة إنتاجیة القطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي (بند جدول األعمال: 

في  2017فبرایر/شباط  23بانعقاد االجتماع التاسع لمجموعة عمل الزراعة في الكومسیك في  وٕاذ تحیط اللجنة علمًا مع التقدیر -93
اللجنة بالتوصیات التالیة المتعلقة ورحبت أنقرة تحت عنوان "الحد من هدر الغذاء في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 

 بالسیاسات:
 تطویر إطار عمل تشریعي محدد وخارطة طریق للحد من الهدر الغذائي في سیاق شمولي یتضمن سلسلة التورید، -
 بكات توزیع الغذاء،تطویر بنوك الطعام وش -
 إطالق مبادرات وحمالت قویة لرفع الوعي بالهدر الغذائي في سلسلة التورید واالستهالك. -

 (OIC/COMCEC/33-17/D(34))المرجع : رقم الوثیقة 
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تحت  2017سبتمبر/أیلول  28بعقد االجتماع العاشر لمجموعة عمل الكومسیك للزراعة في  إذ تحیط اللجنة علمًا مع التقدیر -94
 اللجنة بالتوصیات التالیة المتعلقة بالسیاسات؛ ورحبتعنوان "تحسین أداء السوق الزراعیة: إنشاء وتطویر المؤسسات السوقیة" 

تأسیس/تحسین نظام سجل المزارعین/مؤسسات المزارعین لتوفیر الدعم والمساعدات المخصصة باإلضافة إلى تبلیغ المزارعین  -
 بالمعلومات السوقیة،

السیاسات/البرامج/اآللیات لتعزیز الوصول الفوري للمزارعین إلى الخدمات عالیة الجودة (مثل البذور، ومبیدات تطویر  -
 الحشرات، واألسمدة، وغیرها من المكونات األساسیة) بغیة زیادة النوعیة والكمیة والقدرة التسویقیة للمنتجات النهائیة،

لقدرات وتدریب المزارعین وجمعیات المزارعین لتعزیز فرص الوصول إلى تقدیم الدعم القائم على االحتیاجات لتطویر ا -
 المستودعات وسعة التخزین،

تأسیس/تحسین القدرة على تتبع المكونات والمدخالت باإلضافة إلى مصادقة وتوحید معاییر المنتجات التسویقیة لتعزیز السالمة  -
 المحلیة والعالمیة. والقدرة التسویقیة للمنتجات الزراعیة في كل من األسواق

 (OIC/COMCEC/33-17/D(35))المرجع : رقم الوثیقة 

 

اللجنة الدول األعضاء، المسجلة في مجموعة عمل الزراعة في الكومسیك، إلى المشاركة الفعالة في االجتماع الحادي عشر  دعت -95
تحت عنوان "تحسین أداء السوق الزراعیة: تطویر نظم معلومات السوق  2018فبرایر/شباط  22لمجموعة عمل الزراعة المقرر انعقاده في 

تحت عنوان "تحلیل هیاكل تجارة المواد الغذائیة  2018سبتمبر/أیلول  20الزراعي" واالجتماع الثاني عشر الخاص به الذي سیعقد في 
الدول األعضاء الذین لم یسجلوا بعد في فریق عمل الكومسیك  دعوةلتعزیز شبكاتها بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" مع 

 المعني بالزراعة إلى التسجیل.

اللجنة على الجهود المبذولة من دول إیران وفلسطین وتركیا في تنفیذ المشروعات التالیة على التوالي ضمن الدعوة الثالثة أثنت  -96
 :2016 القتراح المشاریع في إطار تمویل مشاریع الكومسیك في عام

تنفیذ المشروع بعنوان "تمكین األسر المعیشیة في المناطق الریفیة فیما یتعلق بإدارة اإلنتاج، والتورید، والوصول إلى السوق"  -
 بواسطة دولة إیران بالتعاون مع كل من أذربیجان وتركیا،

تقنیات مختلفة مثل العلف المخزن تنفیذ المشروع بعنوان "زیادة إنتاجیة الحیوانات المجترة الصغیرة عن طریق استخدام  -
 ومجموعات التغذیة والزراعات المائیة" بواسطة دولة فلسطین بالتعاون مع األردن وتونس،

تنفیذ المشروع بعنوان "تأسیس قاعدة بیانات، وشبكة اتصال، وصفحات على الویب لصغار المالك/المشاریع التعاونیة الزراعیة  -
ل األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" بواسطة دولة تركیا بالتعاون مع أربع وعشرین دولة للعائالت المزارعة فیما بین الدو 

 من الدول األعضاء.

ضمن الدعوة  2017اللجنة على الجهود المبذولة من دولتي غامبیا وٕاندونیسیا في المشروعات التالیة المقرر تنفیذها في كما أثنت  -97
 الرابعة القتراح المشاریع في إطار تمویل مشاریع الكومسیك:

المشروع بعنوان "تقلیل الفاقد من مزروعات الحبوب بعد الحصاد لتحسین أسباب المعیشة في المناطق الریفیة" سیتم تنفیذه  -
 بواسطة غامبیا بالتعاون مع نیجیریا وٕاندونیسیا،
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رعین أصحاب الحقول الصغیرة والمتوسطة في الدول األعضاء في منظمة التعاون المشروع بعنوان "تحسین دخل المزا -
اإلسالمي من خالل تقلیل الفاقد من اإلنتاج الحیواني" سیتم تنفیذه بواسطة إندونیسیا بالتعاون مع بروناي دار السالم ومصر 

 ومالیزیا والسودان.

اللجنة بعرض الجمهوریة التركیة الستضافة المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون اإلسالمي حول األمن الغذائي والتنمیة  رحبت -98
الدول األعضاء ومؤسسات وأجهزة منظمة التعاون اإلسالمي ذات العالقة، بما فیها  ودعتفي إسطنبول،  2018 للعامالزراعیة 

 فعالة في هذا الحدث الهام. أمانة الكومسیك، إلى المشاركة ال

 
 )10الفقر (بند جدول األعمال: التخفیف من حّدة

في  2017أبریل / نیسان  6بعقد االجتماع التاسع لمجموعة عمل التخفیف من حدة الفقر في  إذ تحیط اللجنة علمًا مع التقدیر -99
اللجنة بالتوصیات التالیة المتعلقة  ورحبتأنقرة تحت عنوان "سوء التغذیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: مصیدة للفقر"، 

 بالسیاسات؛

 تطویر وتنفیذ تدخالت متعلقة بالتغذیة ومراعیة للتغذیة، وخصوًصا تجاه النساء في سن اإلنجاب من المجموعات الضعیفة، -

 ممارسات تغذیة الرضع واألطفال، تحسین -

ضمان الوصول الشامل إلى الرعایة الصحیة، والماء الصالح للشرب، وتعزیز النظام الصحي، وٕاطالق حمالت تثقیفیة بشأن  -
 األمراض المعدیة للقضاء على كافة أشكال نقص التغذیة،

ق مبادرات على مستوى المجتمع وبناء كفاءات توفیر الوصول إلى األطعمة اآلمنة والمفیدة للجسم للجمیع، من خالل إطال -
 نشطة لألمن الغذائي.

 (OIC/COMCEC/33-17/D(39))المرجع : رقم الوثیقة 

 
أكتوبر/تشرین األول  10بعقد االجتماع العاشر لمجموعة عمل التخفیف من حدة الفقر في إذ تحیط اللجنة علمًا مع التقدیر  -100

اللجنة بالتوصیات التالیة المتعلقة  ورحبتفي أنقرة، تحت عنوان "التعلیم لألطفال المحرومین: مفتاح الهروب من الفقر"،  2017
 بالسیاسات؛
تعزیز فرص وصول األطفال المحرومین والفقراء إلى التعلیم من خالل إلغاء/تقلیل الرسوم المدرسیة وتطویر برامج الحواالت  -

 امج التغذیة المدرسیة،النقدیة المشروطة وبر 
تمكین وصول األطفال في المناطق الریفیة والنائیة من خالل إنشاء مدارس جدیدة أو توفیر وسائل النقل المجانیة لألطفال  -

 الذین یعیشون في هذه المناطق،
ي وقانوني تعزیز فرص الوصول إلى التعلیم الشامل لألطفال بما في ذلك ذوي اإلعاقة من خالل صیاغة إطار عمل سیاس -

 إلزامي باإلضافة إلى توفیر الدعم لهم في البیئة المدرسیة،
 وضع أولویات المساواة والعدالة بین الجنسین في الوصول إلى التعلیم، -
 حشد وتعزیز مزید من الموارد المالیة والموارد البشریة لتحسین جودة التعلیم. -

 (OIC/COMCEC/33-17/D(40))المرجع : رقم الوثیقة 
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اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في فریق العمل المعني بالتخفیف من حدة الفقر في الكومسیك إلى المشاركة بنشاط في  دعت -101
جودة التعلیم في الدول األعضاء بمنظمة في أنقرة تحت عنوان " 2018أبریل/نیسان  5االجتماع الحادي عشر لفریق العمل الذي سیعقد في 

تنمیة المهارات تحت عنوان " 2018أكتوبر/تشرین األول  4ة إلى االجتماع الثاني عشر الذي سیعقد في " باإلضافالتعاون اإلسالمي
اللجنة الدول األعضاء التي لم تسجل بعد إلى التسجیل في دعت " كما والتعلیم المهني في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

 مجموعة عمل الحد من الفقر في الكومسیك.

لجنة على جهود إندونیسیا بالتعاون مع مالیزیا وتركیا في تنفیذ المشروع بعنوان "تطویر المبادرات المحلیة للتخفیف من حدة ال أثنت -102
الفقر من خالل تعزیز سبل المعیشة المستدامة على مستوى المجتمع داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" بنجاح ضمن 

 .2016مشاریع في إطار تمویل مشاریع الكومسیك في عام الدعوة الثالثة القتراح ال

 2017اللجنة على الجهود المبذولة من دول ألبانیا وغامبیا وٕاندونیسیا وسورینام في المشروعات التالیة المقرر تنفیذها في كما أثنت  -103
 ضمن الدعوة الرابعة القتراح المشاریع في إطار تمویل مشاریع الكومسیك:

 "إنشاء خارطة طریق لخدمة إسكان اجتماعي متكامل" سیتم تنفیذه بواسطة ألبانیا بالتعاون مع تركیا وأذربیجان،المشروع بعنوان  −
المشروع بعنوان "التدریب على ممارسة األعمال وٕادارة المشروعات الصغیرة للنساء في غامبیا والسنغال وسیرالیون" سیتم تنفیذه  −

 رالیون،بواسطة غامبیا بالتعاون مع السنغال وسی
المشروع بعنوان "تعزیز سبل المعیشة المستدامة على مستوى المجتمع لدعم الفقراء من خالل فتح أسواق عبر التجارة اإللكترونیة"  −

 سیتم تنفیذه بواسطة إندونیسیا بالتعاون مع تركیا ومالیزیا،
سیتم تنفیذه بواسطة سورینام » اون اإلسالميالمشروع بعنوان "التأهیل المهني لرعایة الطفولة في دول مختارة من منظمة التع −

 بالتعاون مع نیجیریا وغیانا. 
 

i( صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة والبرنامج الخاص للتنمیة في أفریقیا 
 

إلى الدول األعضاء التي كررت طلبها ، و في صندوق التضامن اإلسالمي مؤخراً  اللجنة على الدول األعضاء التي ساهمتأثنت  -104
تعهدت لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة بالوفاء بالتزاماتها وتلك الدول التي لم تتعهد لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة بشيء حتى 

من الدول األعضاء اللجنة  كما طلبتاآلن، للقیام بذلك بغیة تمكین الصندوق من القیام بمزید من المشروعات اإلنمائیة في الدول األعضاء 
 .بالتزامات إضافیة على أساس تطوعيبمراعاة التعهد 

التخفیف من حدة الفقر عبر وسائل عدیدة  تحسین أداء الصندوق في تحقیق هدفاللجنة علمًا بمالحظات الدول األعضاء ل أحاطت -105
منها، تعزیز قاعدة المشروع ونطاق امتداد الصندوق من خالل التركیز على عدد أكبر من المشاریع، وبخاصة المشاریع الصغیرة والمتوسطة 

لبرامجه وأنشطته  عتبار خالل التخطیطالمن صندوق التضامن اإلسالمي أن یأخذ تلك المالحظات باطلبت القائمة على المنح، و
 المستقبلیة. 

اللجنة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة بزیادة جهوده لحشد الموارد وحمایة الموارد المختلفة بما في ذلك القطاع  كما طالبت -106
 الخاص في الدول األعضاء.

 فیذ البرنامج الخاص لتنمیة إفریقیا.اللجنة بجهود البنك اإلسالمي للتنمیة في حشد الموارد من مؤسسات التمویل المختلفة لتنرحبت  -107
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إلى البنك كررت اللجنة طلبها باإلشارة إلى القرارات ذات الصلة الصادرة في الدورتین الحادیة والثالثین والثانیة والثالثین للكومسیك،  -108
اإلسالمي للتنمیة باالنتهاء من تخصیص التمویل لمشروع بناء القدرات القائم به مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة 

 والتدریب للدول اإلسالمیة وذلك إلنجاز برنامج القطن في دول منظمة التعاون اإلسالمي بنجاح. 

ii( لى ككةعكيل م ئألزإل ب ئكةعئه ل لمط ث  ل ذمئ ا  ا لهمى هئكةخذي  ئك

للجهود المتواصلة التي یبذلها مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول تقدیرها اللجنة عن أعربت  -109
زیز اإلسالمیة إزاء بدء وتنفیذ برامج بناء القدرات والدورات التدریبیة المتعددة في مختلف میادین ومجاالت اهتمام الدول األعضاء بغیة تع

 المركز إلى حشد مزید من الموارد المالیة لتمویل البرنامج.دعت ي تلك الدول. كما القدرات وجودة أداء الموارد البشریة ف

بالتقریر الذي قدمه مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة حول  إذ تحیط اللجنة علماً  -110
لمساهمات المركز في تأسیس مركز للتدریب المهني في جامعة أوغندا  برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعلیم المهني والتدریب، وتقدیراً 

اللجنة من المركز والمؤسسات األخرى التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي بذل الجهود الالزمة لتأسیس كیان مماثل في  طلبتاإلسالمیة، 
 الجامعة اإلسالمیة المرتقبة في كابول. 

اللجنة الدول األعضاء إلى المشاركة في ودعم برامج بناء القدرات المختلفة القائم علیها مركز األبحاث اإلحصائیة  دعت -111
          .واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعلیم المهني والتدریب

iii( ل زةخئ ل ب ئك لي ـ ئكةم هخئ  بةمفيد آ
 

اللجنة على قائمة األنشطة ذات الصلة بأهداف  اطلعتإلى القرار ذي الصلة الصادر عن الدورة الثانیة والثالثین للكومسیك،  بالنظر -112
من أجل تنفیذ أهداف التنمیة لأللفیة في الدول  التنمیة المستدامة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي أعدها مكتب تنسیق الكومسیك

 الدول والمؤسسات ذات الصلة في منظمة التعاون اإلسالمي لمتابعة هذه األنشطة والمشاركة فیها عن كثب. دعوةمع  األعضاء،

اللجنة من مكتب تنسیق الكومسیك مواصلة تجمیع األنشطة المتعلقة بأهداف التنمیة لأللفیة في المؤسسات ذات العالقة في  طلبت -113
 ة إلى الدورات السنویة للكومسیك. منظمة التعاون اإلسالمي، وتقدیم القائم

على التقریر الذي قدمه مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب المتعلق مع التقدیر إذ تحیط اللجنة علمًا  -114
الدول األعضاء إلى ودعوة بدراسة اتجاهات أولویات أهداف التنمیة المستدامة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتقییمه، 

استكمال "دراسة اتجاهات أولویات أهداف التنمیة المستدامة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" المعدة من قبل مركز األبحاث 
الثالثین للجنة هذا المركز بتقدیم تقریر عن نتائج الدراسة إلى االجتماع الرابع و مطالبة اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب مع 

 المتابعة والدورة الرابعة والثالثین للكومسیك.

 )11توطید أواصر التعاون المالي (بند أجندة العمل: 

مارس/آذار  30بانعقاد االجتماع الثامن لمجموعة عمل التعاون المالي في الكومسیك في وٕاذ تحیط اللجنة علمًا مع التقدیر  -115
اللجنة بالتوصیات ورحبت في أنقرة تحت عنوان "تحسین إدارة الدین العام في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"،  2017

 المتعلقة بالسیاسات؛
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 دعم/إقامة وحدة مستقلة إلدارة الدین العام تختص بوظائف محددة جیدا واستراتیجیة مخصصة إلدارة الدین، -

 ي،تطویر/تحسین سوق الدین المحل -

 توسیع وتنویع قاعدة الدائنین، -

 زیادة أمد متوسط استحقاق الدین العام، -

 تطبیق طرق إدارة مخاطر االقتصاد الكلي. -

 (OIC/COMCEC/33-17/D(48))المرجع : رقم الوثیقة 

 
أكتوبر/تشرین  26بانعقاد االجتماع التاسع لفریق عمل الكومسیك للتعاون المالي المنعقد في وٕاذ تحیط اللجنة علمًا مع التقدیر  -116
 اللجنة بتوصیاته المتعلقة بالسیاسات التالیة؛  ورحبتفي أنقرة تحت عنوان "تنویع األدوات المالیة اإلسالمیة"  2017األول 

تعزیز البنیة األساسیة للتمویل اإلسالمي من خالل تطویر األطر القانونیة/التنظیمیة الالزمة لكل عنصر من عناصرها وهي  -
 میة وأسواق رأس المال اإلسالمیة والتكافل والتعاون من أجل خلق بیئة تمكینیة للتمویل اإلسالمي،الصیرفة اإلسال

وضع إطار حكومة سلیم وفعال على المستوى القومي وتعزیز تنیسق سیاسات ومعاییر حوكمة الرقابة الشرعیة على مستوى  -
 الوالیات القضائیة المختلفة،

 إلسالمي،تأسیس/وضع معاییر تصنیف التمویل ا -

تعزیز رأس المال البشري في التمویل اإلسالمي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تحسین برامج /  -
 مشاریع التثقیف والتوعیة المالیة التي تطلقها الحكومات والجامعات والقطاع الخاص،

اإلسالمي في القطاعات الفرعیة العاملة في مجال تیسیر مشاركة الخبرات فیما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون  -
 التمویل اإلسالمي من أجل تحقیق نمو مستدام ومتناغم لهذا المجال.

 (OIC/COMCEC/33-17/D(49))المرجع : رقم الوثیقة 
 

اللجنة الدول األعضاء المسجلة في فریق عمل الكومسیك للتعاون المالي إلى المشاركة بفعالیة في االجتماع العاشر لفریق  دعت -117
تحت عنوان "دور الصكوك في أسواق رأس المال اإلسالمي" فضًال  2018مارس/آذار  29العمل المعني بالتعاون المالي الذي سیعقد في 

 كما دعت اللجنةتحت عنوان "إدارة الصندوق اإلسالمي"  2018أكتوبر/تشرین األول  25ي سیعقد في عن االجتماع الحادي عشر الذ
 الدول األعضاء غیر المسجلة إلى التسجیل في فریق العمل المعني بالتعاون المالي للكومسیك.

نحو إطار عمل مؤسسي محسن للمالیة «اللجنة بجهود غامبیا بالشراكة مع نیجیریا وسیرالیون للتنفیذ الناجح لمشروع بعنوان  أشادت -118
 خالل الدعوة للمشروع الثالث في إطار عمل تمویل مشروع الكومسیك.» اإلسالمیة

i(  لى م ئألزإل ب ئكةعئه ل لمط ؟ ا ة ئكخهك ئآلعصئ و اهذشئ  لمةخ

أكتوبر/تشرین األول  31اللجنة بالتقریر الصادر عن االجتماع الحادي عشر للمنتدى الذي استضافته بورصة اسطنبول في  رحبت -119
 باسطنبول. 2017
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اللجنة علمًا بتقریر االجتماع الحادي عشر لمنتدى بورصات األسهم في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي حول أحاطت   -120
إلى بورصة/منصة  تأسیسل إلى منصة إلكترونیة فائقة المرونة لتداول ومقاصة الذهب للدول األعضاء، وبهدف مختلف الخیارات للوصو 

المطلوب وتقریر التقدم المحرز في االجتماع الرابع والثالثین  عملمن أمانة المنتدى إنجاز الطلبت وللدول األعضاء المتطوعة، للذهب 
 لسة الرابعة والثالثین للكومسیك.للجنة المتابعة التابعة للكومسیك والج

من خالل تسریع  اللجنة الدول األعضاء المهتمة إلى تقدیم الدعم الفعال لفریق عمل المنتدى إلنجاز التحضیرات الالزمةدعت  -121
  عملیة دمج البورصات وتوافق األطر التنظیمیة. 

اللجنة بعرض بورصة إسطنبول كأمانة منتدى بورصات األسهم في منظمة التعاون اإلسالمي، الستضافة االجتماع الثاني  رحبت -122
 من كافة الدول األعضاء المشاركة الفعالة في االجتماع. طلبت / و2018عشر للمنتدى في إسطنبول عام 

اللجنة من الدول األعضاء والبنك اإلسالمي للتنمیة دعم الترویج لمؤشر ستاندرد آند بورز لمنظمة التعاون  طلبت -123
 اإلسالمي/الكومسیك والمؤشرات الفرعیة التابعة له.

ii(  ب لئكي ب عكو ئآلزهئف ئك ة ئكذفئاي م ئكجهئ لئ اي م غي  ئكةعئه
 

اللجنة بالتقریر الصادر عن االجتماع السادس للمنتدى الذي استضافه مجلس أسواق المال بالجمهوریة التركیة باسطنبول في  رحبت -124
 أكتوبر/تشرین األول. 31

باإلیجاز المقدم من المنتدى / سكرتاریة أخذت علمًا الصادر عن الدورة الثانیة والثالثین للكومسیك، والقرار المتعلق استذكار  -125
المنتدى حول تأسیس المنصة العقاریة اإللكترونیة للكومسیك / بورصة الكومسیك العقاریة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

ة إنجاز التحضیرات القانونیة واإلداریة والتقنیة لتأسیس المنصة اإللكترونیة العقاریة للكومسیك قبل الدور من المنتدى / أمانة المنتدى طلبت و
 الرابعة والثالثین للكومسیك وتقدیم تقریر مرحلي إلى االجتماع الرابع والثالثین للجنة المتابعة حول التقدم المحرز. 

للمشاركة الفعالة في تأسیس المنصة العقاریة اإللكترونیة للكومسیك ودعتها إلى تسمیة اللجنة الدول األعضاء المهتمة دعت  -126
 انة المنتدى بها قبل االجتماع الرابع والثالثین للجنة المتابعة التابعة للكومسیك. الجهات المعنیة لدیها وٕابالغ أم

، والتي ترتبط ببناء اللجنة بالجهود التي بذلتها فرق عمل منتدى الجهات الرقابیة على األسواق المالیة التابع للكومسیكرحبت  -127
إلى دعم جهود المنتدى من خالل المشاركة في اجتماعاته، واإلسهام في الدول األعضاء ودعت  القدرات وتطویر األسواق والتثقیف المالي،

 إنجاز والیات فرق العمل.

اللجنة بعرض مجلس األسواق المالیة في تركیا التي تتولى األمانة العامة لمنتدى الجهات الرقابیة على األسواق المالیة التابع رحبت  -128
  من جمیع الدول األعضاء المشاركة الفعالة في هذا الملتقى. وطلبت باسطنبول،  2018للكومسیك باستضافة الملتقى السابع للمنتدى في 

iii( التعاون بین المصارف المركزیة والسلطات النقدیة 
یومي  ياللجنة بالملتقى الخامس عشر للبنوك المركزیة والسلطات المالیة بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ف رحبت -129

بعرض البنك المركزي التركي  رحبتكما ، الذي تمت استضافته من قبل بنك تركیا في بودروم/تركیا. 2017سبتمبر/أیلول  21-22
 .2018الستضافة االجتماع السادس عشر في عام 
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جمیع الدول األعضاء  وطالبتاللجنة بعرض البنك المركزي التركي الستضافة االجتماعات القادمة سنویا في تركیا،  كما رحبت -130
 بنشاط في االجتماعات المقبلة.  بالمشاركة

اللجنة برامج التدریب وبناء القدرات التي تنظمها سیسریك بین البنوك المركزیة والسلطات النقدیة للدول األعضاء في مختلف  أثنت -131
 سیسریك بمواصلة تنظیم مثل هذه األنشطة للمؤسسات ذات الصلة في الدول األعضاء. وطالبتجوانب التعاون 

النظر بشأن "تحسین ممرات النقل العابرة للحدود الوطنیة بین الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي" (بند جدول  تبادل وجهات
 )12األعمال: 

 
 إعالن الكومسیك الوزاري حول تحسین ممرات النقل العابرة للحدود في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.اللجنة تبنت  -132

 (OIC/COMCEC/33-17/D(23))المرجع : رقم الوثیقة 

 
 موضوع الدورة المقبلة لتبادل وجهات النظر

 
كموضوع لتبادل تسهیل التجارة: تحسین نظم إدارة المخاطر الجمركیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" قررت " -133

مجموعة عمل التجارة التابعة للكومسیك في اجتماعها الحادي  من مطلوبوجهات النظر في الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك، حیث یكون 
، بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، من أجل التوصل إلى توصیات ملموسة بشأن السیاسات المتعلقة بهذا عشر

 لموضوع وتقدیم تقریر عنها إلى الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك.ا

 )13تاریخ الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك (بند جدول األعمال: 
 

في أنقرة بتركیا والدورة الرابعة والثالثین للكومسیك  2018مایو/آیار  10 – 9 ابع والثالثین للجنة المتابعة فيعقد االجتماع الر تقرر  -134
 تركیا.في  في اسطنبول 2018نوفمبر/تشرین الثاني  29 – 26في الفترة 

 

--------------------- 
-------- 
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 كومسیكلل الثالثینة و لثالثار الصادر عن الدورة یــر ـــقتال
 )2017نوفمبر/ تشرین الثاني  23-20(اسطنبول، 
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 اإلنجلیزیةب:  األصل

 
 رــریــقـت

 الدورة الثالثة والثالثین للجنة الدائمة
 اري لدول منظمة التعاون اإلسالميللتعاون االقتصادي والتج 

 (الكومسیك)
 )2017فمبر/تشرین الثاني  23-20 (اسطنبول،

 
انعقدت الجلسة الثالثة والثالثین للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي (الكومسیك) في الفترة  .1

 في اسطنبول. 2017نوفمبر/تشرین الثاني  23إلى  20الممتدة من 
 
 وحضر الجلسة ممثلون عن الدول األعضاء التالیة في منظمة التعاون اإلسالمي:  .2

 أفغانستان اإلسالمیة جمھوریة -1
 جمھوریة ألبانیا -2
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -3
 جمھوریة أذربیجان -4
 مملكة البحرین -5
 جمھوریة بنغالدیش الشعبیة -6
 جمھوریة بنین -7
 بروناي دار السالم -8
 جمھوریة الكامیرون -9

 جمھوریة ساحل العاج -10
 جمھوریة جیبوتي -11
 جمھوریة مصر العربیة -12
 جمھوریة الغابون -13
 جمھوریة غامبیا -14
 جمھوریة غینیا -15
 جمھوریة إندونیسیا -16
 جمھوریة إیران اإلسالمیة -17
 جمھوریة العراق -18
 المملكة األردنیة الھاشمیة -19
 دولة الكویت -20
 جمھوریة قیرغزیا  -21
 الجمھوریة اللبنانیة -22
 لیبیا -23
 مالیزیا -24
 المالدیفجمھوریة  -25
 جمھوریة مالي -26
 جمھوریة موریتانیا اإلسالمیة -27
 المملكة المغربیة -28
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 جمھوریة النیجر -29
 جمھوریة نیجیریا االتحادیة -30
 سلطنة ُعمان -31
 جمھوریة باكستان اإلسالمیة -32
 دولة فلسطین -33
 دولة قطر -34
 المملكة العربیة السعودیة -35
 جمھوریة السنغال -36
 جمھوریة سیرالیون -37
 جمھوریة الصومال -38
 جمھوریة السودان -39
 جمھوریة طاجیكستان -40
 جمھوریة توغو -41
 الجمھوریة التونسیة -42
 ةالجمھوریة التركی -43
 جمھوریة أوغندا -44
 دولة اإلمارات العربیة المتحدة -45
 الجمھوریة الیمنیة -46

 وشارك االتحاد الروسي ومملكة تایلند وجمھوریة شمال قبرص التركیة في الدورة كمراقبین. .3
 بینما شاركت جمھوریة كوسوفو في الدورة بصفة ضیف. .4
تنسیق الكومسیك، حضرت المؤسسات واألجھزة التالیة وباإلضافة إلى األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب  .5

 التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ھذه الدورة:
 اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستك) -1
 اللجنة الدائمة لإلعالم والشؤون الثقافیة -2
 مركز البحوث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة   -3
 المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة  -4
 مركز األبحاث للتاریخ والفنون والثقافة اإلسالمیة  -5
 معھد المواصفات والمقاییس للدول اإلسالمیة -6
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة - -7
 الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة -8
 منظمة االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر -9

 اإلسالمیةاتحاد مقاولي البلدان  -10
 الجامعة اإلسالمیة للتكنولوجیا -11
 للتنمیة اإلسالمي البنك في األعضاء الدول في التنمیة لتمویل الوطنیة المؤسسات اتحاد -12

 حضر الجلسة الوزاریة والجلسات الخاصة ممثلون من المنظمات الدولیة التالیة: .6

 مجموعة الدول الثماني النامیة  -1
 منظمة التعاون االقتصادي -2
 التجارة والتنمیة التابع لمنظمة التعاون االقتصاديبنك  -3
 مجلس التعاون الخلیجي -4

 )1لثالثین للكومسیك في الملحق رقم (ترفق نسخة من قائمة المشاركین في الدورة الثالثة وا 
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 2017نوفمبر/تشرین الثاني  21و  20انعقد اجتماع كبار المسؤولین بالكومسیك، الذي سبق الجلسة الوزاریة یومي  .7
برئاسة سعادة السفیر صالح موتلو شان، الممثل الدائم للجمھوریة التركیة لدى منظمة التعاون اإلسالمي.  تداول المسؤولون خالل 

 االجتماع بنود جدول األعمال، كما قاموا بإعداد مشروعات القرارات لتنظر فیھا الجلسة الوزاریة. 

 
 الجلسة االفتتاحیة

 
برئاسة فخامة الرئیس رجب  2017نوفمبر / تشرین الثاني  22اقیم حفل افتتاح الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في   .8

 طیب أردوغان، رئیس الجمھوریة التركیة ورئیس الكومسیك.

اً قول هللا وفي معرض ترحیبھ بالوفود المشاركة، أّكد فخامة الرئیس أردوغان على أھمیة الشورى في اإلسالم، مستذكر  .9
كما أكد فخامة ». َمن أراد أمراً فشاَوَر فیِھ وقضى، ھدي ألرشِد األمور«وأمرھم شورى بینھم، والحدیث النبوي الشریف «تعالى 

الرئیس أردوغان أن تحقیق المشاورات للغرض المرجّو منھا، یتطلب أن تتحلى بالصدق التام وأن تؤدي إلى اتخاذ قرارات تطّبق على 
 ع.أرض الواق

وتحدث فخامة الرئیس أردوغان عّما یعیشھ العالم اإلسالمي من فترة اضطرابات اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة خالل   .10
السنوات األخیرة على الرغم مما یمتلكھ من إمكانات ھائلة من حیث السكان والموارد الطبیعیة والموقع الجغرافي.  شّدد فخامة الرئیس 

ن تلك اإلمكانات عبر تحویل المناطق اإلسالمیة إلى قاعدة تصنیع مرموقة من خالل اتخاذ الخطوات أردوغان على أھمیة االستفادة م
 الالزمة في سیاق التنمیة االقتصادیة والتقنیة والثقافیة وإیجاد نموذج فعال لذلك.

وواصل فخامتھ حدیثھ بالتأكید على أھمیة االستفادة من كافة الوسائل المتاحة، وبخاصة الكومسیك التي اكتسبت أنشطتھا   .11
. دعا فخامة الرئیس أردوغان الدول األعضاء للمشاركة 2013في مجال التعاون زخماً ملموساً منذ تنفیذ استراتیجیة الكومسیك عام 

سیك واالستفادة  من آلیة تمویل مشاریع الكومسیك، وھما آلیتان لتنفیذ استراتیجیة الكومسیك بھدف الفعالة في مجموعات عمل الكوم
 حشد الموارد المؤسسیة والبشریة للدول األعضاء.  

كما تطّرق فخامة الرئیس أردوغان إلى الجھود المستمرة من أجل تنفیذ عدد من مشاریع الكومسیك الھامة.   ودعا فخامتھ  .12
ل األعضاء المعنیة إلى اتخاذ اإلجراءات الفعلیة لتطبیق نظام األفضلیة التجاریة لدول منظمة التعاون اإلسالمي.  وإلى جانب كافة الدو

تعزیز التجارة واالستثمار بین الدول األعضاء، شّدد فخامة الرئیس أردوغان على ضرورة تطویر قدرة الدول على مواجھة تحدیاتھا 
، رّكز فخامة الرئیس أردوغان على أھمیة تأسیس مركز التحكیم لمنظمة التعاون اإلسالمي من أجل تمكین بنفسھا. ومن ھذا المنطلق

 الحل الفعال للنزعات التجاریة واالستثماریة بسرعة وبأقل تكلفة. 

   وأشار فخامة الرئیس أردوغان إلى الحاجة إلیالء اھتمام خاص باألجیال الشابة، والتي تمثل ضمانة لمستقبلنا. .13

تحسین ممرات النقل العابرة للحدود في دول منظمة «وقبل اختتام حدیثھ، أّكد فخامة الرئیس أردوغان على أھمیة اختیار  .14
 موضوعاً رئیساً للجلسات الوزاریة لھذا العام. » التعاون اإلسالمي

 )2رجب طیب أردوغان في الملحق رقم  (ترفق نسخة من الخطاب االفتتاحي لفخامة الرئیس  
 

وفي أعقاب الخطاب االفتتاحي الذي ألقاه فخامة الرئیس أردوغان، قّدم األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي كلمتھ في   .15
 الجلسة االفتتاحیة.

بالشكر إلى حكومة الجمھوریة التركیة على  یوسف العثیمین، األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي  سعادة الدكتوروتقدم  .16
استعداد األمانة العامة لمنح أولویة على  العثیمینحفاوة ضیافتھا والترتیبات المتمیزة التي قامت بھا إلنجاح ھذه الفعالیة السنویة. وشّدد 

مة التعاون اإلسالمي حتى عام أكبر للبنود االجتماعیة واالقتصادیة على جدول أعمال المنظمة، كما وردت في برنامج عمل منظ
، والذي تبنتھ القمة الثالثة عشر لمنظمة التعاون اإلسالمي، والتي عقدت في اسطنبول بالجمھوریة التركیة في أبریل / نیسان 2025
وتمویل  وذكر العثیمین أن أنشطة التعاون في مختلف المجاالت بین دول منظمة التعاون اإلسالمي، بما فیھا أنشطة تشجیع   .2016

 التجارة والبنیة التحتیة المشتركة للتجارة واالستثمار، تركت أثراً إیجابیاً على التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في الدول األعضاء.
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كما قال العثیمین أن المداوالت السنویة في إطار لجنة الكومسیك تحّول الكومسیك إلى جھة فاعلة بحّق في االقتصاد    .17
 بفعالیة في جدول األعمال العالمي للتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة المستدامة. العالمي، تساھم

 )3(ترفق نسخة من كلمة سعادة األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي في الملحق رقم   
 

أفغانستان وقدم رؤساء وفود كل من دولة قطر والمملكة العربیة السعودیة وجمھوریة نیجیریا االتحادیة وجمھوریة  .18
اإلسالمیة كلماتھم خالل حفل االفتتاح. وثّمنوا الدعم المستمر المقدم على مدى سنوات من جانب الحكومة التركیة ألنشطة الكومسیك، 
وتقدموا بالشكر من فخامة الرئیس أردوغان على قیادتھ الحكیمة وتوجیھاتھ الداعمة لتعزیز التعاون االقتصادي والتجاري بین الدول 

اء في منظمة التعاون اإلسالمي. وتأكیداً على أھمیة ممرات النقل العابرة للحدود ودورھا في تنمیة الدول األعضاء، شدد األعض
سعادتھ على الحاجة لتوثیق أواصر التعاون االجتماعي واالقتصادي وتبادل المعرفة في مختلف المجاالت، وبخاصة في مجال العلوم 

 والتكنولوجیا.

الدكتور بندر م. ح. حجار، رئیس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، كلمة خالل حفل االفتتاح.     وأعرب كما قدم سعادة  .19
سعادة الدكتور حجار عن شكره وتقدیره للدول األعضاء على دعمھا الدائم ألنشطة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة.   كما أًطلع 

مرات النقل، وھي ممرات النقل العابرة للصحراء الكبرى وممرات السكك الحدیدیة الوفود المشاركة على المشاریع الھامة في مجال م
 العابرة لكازخستان وتركمانستان وإیران، والتي یقدم البنك الدعم المالي الالزم لتنفیذھا.

 )4اإلسالمي للتنمیة في الملحق رقم (ترفق نسخة من كلمة سعادة رئیس مجموعة البنك  

فتتاح السید رفعت حصار شیكلي أوغلو، رئیس اتحاد الغرف والبورصات التركیة ونائب رئیس كما تحّدث في حفل اال .20
الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة. وشدد السید حصار شیكلي أوغلو على أھمیة ترسیخ تضامن الدول األعضاء من أجل 

 الستفادة من إمكانات القطاع الخاص في ھذا الصدد.توسیع نطاق التجارة البینیة بین دول منظمة التعاون اإلسالمي وا

وجرت خالل حفل افتتاح الدورة الوزاریة مراسیم خاصة لتوقیع االتفاقیات. جرى توقیع اتفاقیتي قروض بین وكیل وزارة  .21
المالیة التركیة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة. ووقع االتفاقیتین المذكورتین للقروض سعادة السید محمد شیشمك، نائب رئیس 

 لسید بندر حجار.   وزراء الجمھوریة التركیة وسعادة ا

 في أعقاب حفل االفتتاح، استقبل فخامة الرئیس رجب طیب أردوغان رؤساء الوفود. .22

 
 جلسة العمل الوزاریة

 
برئاسة معالي  2017نوفمبر/ تشرین الثاني   22انعقدت جلسة العمل الوزاریة للدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في  .23

 السید لطفي إلفان، وزیر التنمیة في الجمھوریة التركیة. 

 واعتمدت الجلسة جدول أعمال الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك.  .24

وبعد اعتماد جدول األعمال، أطلع سعادة السفیر صالح موتلو شان، الممثل الدائم للجمھوریة التركیة لدى منظمة التعاون    .25
اإلسالمي، الجلسة على نتائج اجتماعات كبار المسؤولین وعلى توصیات االجتماع العاشر لمجموعة عمل النقل واالتصاالت التابعة 

، والذي ناقشھ اجتماع كبار »نقل العابرة للحدود بین دول منظمة التعاون اإلسالمي: مفاھیم وقضایاتحسین ممرات ال«للكومسیك حول 
 المسؤولین تمھیداً لرفعھ إلى الجلسة الوزاریة لدراستھا.

قدم معالي إبراھیم یوسف محمد عبدهللا، وزیر الدولة للنقل والطرق والجسور، كلمة رئیسیة حول تحسین ممرات النقل  .26
ة للحدود.  وشدد معالي الوزیر على أھمیة وجود ممرات نقل تتسم بانسیابیة عملھا لتعزیز التنمیة التجاریة واالقتصادیة.   العابر

وختاماً، أكد معالیھ على األھمیة الخاصة لمشروع خط السكك الحدیدیة بین داكار وبورت سودان في تیسیر التجارة واالستثمار للدول 
 الواقعة على مسار الخط.
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وبعد العرض الذي قّدمھ سعادة السفیر صالح موتلو شان، انعقدت جلسة تبادل اآلراء للدورة الثالثة والثالثین للكومسیك    .27
 » تحسین ممرات النقل العابرة للحدود بین دول منظمة التعاون اإلسالمي.«بعنوان 

وتحّدث سعادة الدكتور بندر م. ح. حجار، رئیس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، عن أھمیة ممرات النقل العابرة للحدود  .28
في دعم جھود التنمیة التي تبذلھا الدول األعضاء.     وفي ھذا الصدد، ذكر سعادة الدكتور حجار أھمیة تطویر ممرات النقل بین 

لتعزیز التكامل بین الدول األعضاء وتحسین ربط الدول غیر المطلّة على البحر بالموانئ والطرق  الدول وتشجیع التواصل اإلقلیمي
 البحریة الدولیة. 

وبعد ذلك قدم الوزراء ورؤساء وفود الدول األعضاء عروضھم التوضیحیة حول تجارب بالدھم فیما یخص ممرات النقل  .29
 العابرة للحدود بین الدول األعضاء.

 ة / جلسات خاصةفعالیات جانبی

كحدث جانبي بمشاركة مؤسسات  2017نوفمبر / تشرین الثاني  19انعقد االجتماع الحادي والثالثون للجنة الدورة في  .30
 منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة. 

 . المرفق نسخة عن تقریر االجتماع الحادي والثالثین للجنة الدورة)5(یضم الملحق . 

نوفمبر / تشرین الثاني  21آلیة تمویل مشاریع الكومسیك: تجارب مالكي المشاریع" في «انعقدت الفعالیة الجانبیة حول  .31
.  وخالل ھذا الحدث، قّدم أصحاب المشاریع الناجحة الممولة في إطار الدعوة الثالثة إلى تقدیم مقترحات المشاریع لتمویل 2017

 ول تنفیذ مشاریعھم.مشروع الكومسیك عروًضا توضیحیة ح

نوفمبر / تشرین الثاني  23في » منظور القطاع الخاص عن ممرات النقل العابرة للحدود«عقدت الجلسة الخاصة حول  .32
. أدار الجلسة السید تورغوت إركیسكین، رئیس مجلس األعمال اللوجستیة، مجلس العالقات االقتصادیة الخارجیة التركیة. 2017

أعطیت الكلمة لـ: سعادة السید فرانسوا دافین، األمین العام للمنظمة الحكومیة الدولیة للنقل الدولي بالسكك وخالل الجلسة الخاصة 
الحدیدیة، والسید ماجد صباغ كرماني، مدیر المؤسسة اإلسالمیة لتنمیة القطاع الخاص، مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، والسید مدیح 

 دیزدار، مدیر أویاك رینو.

نوفمبر / تشرین الثاني  23في » حوكمة ممرات النقل العابرة للحدود: منظور إداري«الجلسة الخاصة حول انعقدت  .33
. أدار الجلسة سعادة السید میرسیا سیوبراغا، األمین العام لتراسیكا وتحّدث السید الیاس لیجو لیوناردو، مدیر رصد وتقییم 2017

والسید علي حیدر ألتاف، مدیر أمانة رابطة جنوب آسیا للتعاون اإلقلیمي والسید سنان  سلطة تنسیق حركة النقل العابر للممر الشمالي،
 كوساو، نائب المدیر العام لوزارة النقل والشؤون البحریة واالتصاالت في جمھوریة تركیا، خالل ھذه الجلسة الخاصة.

.  أدار 2017نوفمبر / تشرین الثاني   23ي ف» آثار ممرات النقل العابرة للحدود االقتصادیة«عقدت الجلسة الخاصة حول  .34
وخالل الجلسة الخاصة أعطیت الكلمة ل: األستاذ إدواردو حداد من جامعة ساو   من جامعة كنت. الجلسة األستاذ روجر فیكرمان

معة الملك خوان باولو، واألستاذ یوجین كیم، من جامعة سیؤول الوطنیة، واألستاذ الدكتور كارولینا كوسكولویال مارتینیز، من جا
 كارلوس .

. أدار 2017نوفمبر / تشرین الثاني  23تطویر ممرات النقل الخاصة العابرة للحدود في « عقدت الجلسة الخاصة حول  .35
الجلسة األستاذ الدكتور أدار الجلسة معالي  ابراھیم یوسف محمد عبدهللا، وزیر الدولة للنقل والطرق والجسور.وتضمن المتحدثون 

الجلسة كالً من سعادة حمید أوبیلویرو مساعد األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي؛ وكان االستاذ جیمس جیكسیان  اآلخرون في
وانغ، من مركز أبحاث مبادرة حزام واحد طریق واحد في جامعة مدینة ھونغ كونغ والسید كافید كوربانوف، رئیس السكك الحدیدیة 

 الخاصة. في أذربیجان للتحدث خالل ھذه الدورة

. أدار الجلسة األستاذ روجر فیكرمان من 2017نوفمبر /  تشرین الثاني   23انعقد منتدى ممرات النقل العابرة للحدود یوم  .36
وخالل الجلسة الخاصة أعطیت الكلمة ل: حضرات معالي الوزیر ابراھیم یوسف محّمد عبدهللا، وزیر الدولة للنقل   جامعة كنت.

والطرق والجسور، حضرة السّید تورغوت السید تورغوت إركیسكین، رئیس مجلس األعمال اللوجستیة، مجلس العالقات االقتصادیة 
 عادة األمین العام لتراسیكاالخارجیة التركیة والسید میرسیا سیوبراغا، س
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 23 - 20أقیم معرض آلیة تمویل مشاریع الكومسیك كحدث جانبي على ھامش الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك، في  .37
 .2017نوفمبر / تشرین الثاني 

 

 الجلسة الختامیة:

برئاسة معالي  2017نوفمبر/ تشرین الثاني   23انعقدت جلسة العمل الوزاریة للدورة الثالثة والثالثین للكومسیك في  .38
 السید لطفي إلفان، وزیر التنمیة في الجمھوریة التركیة. 

لّخص سعادة السّید یوسف جنید مقّرر اجتماع كبار المسؤولین مخرجات االجتماع واإلعالن الوزاري حول تحسین ممرات  .39
 إلسالمي ورّكز على بعض النقاط البارزة في القرارات واإلعالن   النقل العابرة للحدود في الدول األعضاء في منظمة التعاون ا

واإلعالن الوزاري حول تحسین ممرات النقل العابرة للحدود في  OIC/COMCEC/33-17/RESتبنت الجلسة القرار  .40
 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

كلمة سعادة السید یوسف بن أحمد العثیمین، األمین العام   قرأ سعادة السفیر حمید أوبلویرو، مساعد األمین العام رسالة  .41
لمنظمة التعاون اإلسالمي   وفي معرض رسالتھ، ھنأ سعادة السید العثیمین جمھوریة تركیا على استضافتھا الدورة الثالثة والثالثین 

 للكومسیك وھنأ المشاركین على ختام الدورة الناجح.

وزیر العمل والحمایة اإلجتماعیة في جمھوریة أذربیجیان بالنیابة عن الدول األعضاء تحّدث معالي السید سلیم موسلوموف  .42
كافة.  وشكر معالي الوزیر حكومة جمھوریة تركیا ومنظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات األخرى على مساھمتھا الختتام الدورة 

الحاجة إلى التعاون الجدي والتضامن بین الدول األعضاء في الثالثة والثالثین للكومسیك بنجاح. وشدد معالي السید موسلوموف على 
خضم ھذه الفترة العصیبة.  ورّكز  معالي السید موسلوموف على أھمیة مركز العمل في منظمة التعاون اإلسالمي في تعزیز التعاون 

 یافتھا لكافة الوفود المشاركة.في ھذه المجاالت المھّمة.  كما وجھ معالیھ الشكر إلى حكومة الجمھوریة التركیة على حسن ض

وقدم معالي لطفي إلفان، وزیر التنمیة بالجمھوریة التركیة، كلمة ختامیة في الجلسة.  واقتبس معالیھ من الحدیث الشریف  .43
قھ حیال ، مؤكداً على الدور الحیوي للتجارة في التنمیة االقتصادیة.وأعرب إلفان عن قل»علیكم بالتجارة فإن فیھا تسعة أعشار الرزق«

االنخفاض الحاد في قیمة صادرات الدول األعضاء خالل السنوات األربعة الماضیة.  وشدد معالیھ كذلك على ضرورة اتخاذ الدول 
األعضاء لكافة اإلجراءات الالزمة لتحقیق التنوع االقتصادي وتقلیل االعتماد على المواد الخام والسلع المنفردة.  وسلط إلفان الضوء 

نظام األفضلیة التجاریة بین دول منظمة التعاون االقتصادي إلزالة الحواجز الجمركیة وغیر الجمركیة وتیسیر التكامل على أھمیة 
 االقتصادي، مما یعزز التجارة بین الدول األعضاء. 

تربط ممرات وقال أن ممرات النقل التي تتسم بالكفاءة تؤدي دوراً ال غنى عنھ في ربط الدول والمناطق.  وبین معالیھ إذ  .44
النقل الموانئ البحریة باألسواق الداخلیة والدول والمناطق غیر المطلة على البحار بغیرھا من األسواق.  وأشار إلفان في حدیثھ إلى 
أن ممرات النقل المحّسنة تقلل الزمن الالزم لعبور البضائع وتخفض تكلفة الشحن بین المواقع النائیة.  وكل تلك عوامل حاسمة في 

 تنافسیتنا.  دعم

واختتم معالي الوزیر لطفي إلفان كلمتھ بالتأكید على أھمیة المشاركة الفعالة للدول األعضاء في مختلف برامج ومشاریع  .45
 التعاون التي تجري تحت مظلة الكومسیك. 

 ) 6(ترفق نسخة من كلمة معالي الوزیر لطفي إلفان في الملحق رقم 

 )www.comcec.org( یك الثالثة والثالثین متوفّرة على موقع الكومسیكجمیع الوثائق المقّدمة لجلسة الكومس .46

 
--------------------- 

-------- 
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 نجلیزیة: باألصل ألا
 المشاركینئمة قا

 للكومسیك والثالثین ةالثالث في الدورة
 )نوفمبر/تشرین الثاني 23-20اسطنبول، (

 
A. MEMBER COUNTRIES OF THE OIC 

  
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN 
- H.E. Dr. MOHAMMAD MUSTAFA MASTOOR 

  Minister, Ministry of Economy  
- Mr. ALI AHMAD SAADAT 

  Regional Development Director of the Minister of Economy 
- Mr. HOMAYOUN SEDDIQ 

  Senior Advisor to the Minister of Economy 
  
REPUBLIC OF ALBANIA 
- H.E. ELTON LEANDRO HAXHI 

    Deputy Minister, Ministry of Finance and Economy, Republic Albania  
- H.E. ENIS ALIKO 

  Deputy Minister, Ministry of Infrastructure and Energy of the Republic of Albania 
  
PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA 
- H.E. Amb. LAHSSAN BOUFARES 

  Ambassador, Embassy of Algeria in Ankara 
- Ms. BAHIA LEBCIR 

  Consul General, Consulate General of Algeria in Istanbul 
- Mr. DJAMEL ALILI 

  Director, Ministry of Tourism and Handicrafts 
- Mr. ABDELHAMID BELLAHDA 

  Deputy Director, Ministry of Commerce 
- Ms. KARIMA AMEUR 

  Head of Office, Ministry of Foreign Affairs 
  
REPUBLIC OF AZERBAIJAN 
- H.E. SALIM MUSLUMOV 

  Minister, Ministry of Labour and Social Protection of Population 
- H.E. ELMIR VALIZADA 

  Deputy Minister, Ministry of Transport, Communications and High Technologies  
- Mr. NICAT MIKAYILOV 

  Senior Advisor, Ministry of Transportation, Communications and High Technologies 
- Mr. PARVIZ SAFAROV 
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 Head of International Relations Department, Ministry of Labour and Social Protection of 
Population  

- Mr. RASUL OMAROV 
  Deputy Permanent Representative, Cozzeet to the OIC 

- Mr. IGBAL HAJIYEV 
  Assistant of the Minister, Ministry of Labour and Social Protection of Population  

  
KINGDOM OF BAHRAIN 
- H.E. Amb. IBRAHIM YOUSIF AL-ABDULLA 

  Ambassador, Embassy of Bahrain in Ankara 
- Ms. EMAN AL DOSERI 

  Undersecretary Assistant, Ministry of Industry, Commerce and Tourism 
- Mr. MOHAMED AHMED ALHEJAZI 
 First Secretary Ministry of Foreign Affairs Bahrain, Embassy of Bahrain in Ankara 
- Mr. KOMAIL ABDULLA RAMADHAN 

  Third Secretary, Embassy of Bahrain in Ankara 
- Mr. OMER DURAN 

  Consuller Assistant 
  
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH 
- Mr. MONIRUL ISLAM 

  Additional Secretary, Road Transport and Highways Division 
- Mr. MD HEMAYET HUSSAIN 

   
Joint Secretary, Ministry of Agriculture 

- Mr. MOHAMMAD MONIRUL ISLAM 
  Consul General, Consulate General of the Bangladesh in İstanbul 

- Mr. SHELLEY SALEHIN 
  Counsellor, Embassy of Bangladesh in Ankara 

- Mr. MD. ABUL AMIN 
  Senior Assistant Secretary, Ministry of Civil Aviation and Tourism 

- Mr. MD MAHABUBUR RAHMAN 
  Vice Consul General, Consulate General of Bangladesh in İstanbul 

- Ms. NAZIA HASAN KHANDOKER 
  Officer, FBCCI 

  
REPUBLIC OF BENIN 
- H.E. Amb. ISSIRADJOU GOMINA IBRAHIM 

  Ambassador, Embassy of Benin in Ankara 
- Mr. ROGER GNAHO 

  Economic and Trade Attache, Embassy of Benin in Ankara 
- Mr. RUFIMU SUSTHEME D'ALMEIDA 
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 Chief of Benin Delegation, Ministry of Planning and Development 
  
BRUNEI DARUSSALAM 
- Ms. NORASHIKIN JOHARI 
 Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and Trade 
- Mr. YUSDIMAN SAMAN 

  First Secretary, Ministry of Foreign Affairs and Trade 
- Ms. NOORHAZEERAH HAJI ARIFFIN 

  Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs and Trade 
- Mr. SALLEH JAAFAR 

  Attache, Embassy of Brunei in Ankara 
  
REPUBLIC OF CAMEROON 
- H.E. Amb. IYA TIDJANI 

  Ambassador, Permanent Representative to OIC, Embassy of Cameroon in Riyadh 
- Mr. OSMAN MERZECI 

  Honorary Consul, Consulate General of Cameroon in Istanbul 
- Mr. M.BOUBA AOUSSINE 

  Counsellor, Ministry of Commerce 
- Mr. GERARD MARIE MESSINA 

  Director Planning, Ministry of Transport 
- Mr. CHRISTOPHE BERTRAND BITSE EKOMO 

  Chief, Ministry of Foreign Affairs 
- Mr. AYOUBA DAMBA 

  Senior Research Officer, Ministry of Economy, Planning and Regional Development 
  
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE 
- H.E. Amb. YACOUBA ATTA 

  Ambassador, Embassy of Cote D'Ivoire in Turkey 
- H.E. Amb. TOURE VAZOUMANA 

  Ambassador, Permanent Representative to OIC, Embassy of Cote D'Ivoire in Saudi Arabia 
- Mr. CHEICK OUMAR OUATTARA 

  Technical Advisor of the Minister, Ministry of Plan and Development of Cote D'Ivoire  
- Mr. BOUNDI DEMBA 

  Technical Advisor of the Minister, Ministry of Transportation 
- Mr. FRANCIS BULAN 

  Attache, Consulate General of Cote D'ivore in İstanbul 
- Mr. ADINGRA PRINCE-FLORENT MENZAN 

  First Counsellor, Embassy of Cote D'Ivoire in Ankara  
- Mr. SOUMAILA BAMBA 

  Research Officer, Ministry of Foreign Affairs of Cote D'Ivoire 
- Mr. ABDOULAYA HASSANE 
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 Administrative and Financial Assistant, Embassy of Cote D'ivoire in Ankara 
  
REPUBLIC OF DJIBOUTI 
- H.E. Amb. ADEN HOUSSEIN ABDILLAHI 

  Ambassador, Embassy of Djibouti in Ankara 
- Mr. MOKTAR MOHAMED MOHAMOUD 

  First Counsellor, Embassy of Djibouti in Ankara 
  
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 
- Mr. MOHAMED ELSAYED 

  Commercial Consul, Consulate General of Egypt in İstanbul 
- Mr. HAYTHAM ABDELGHANY 

  Deputy Commercial Consul, Consulate General of Egypt in İstanbul 
- Mr. MOHAMED YEHIA NEGM 

  Director of International Specialized Agencies, Ministry of Foreign Affairs 
- Mr. MOHAMED EHAB FATHY 

  Head of Comcec and D-8 Dept. , Ministry of Trade and Industry 
- Mr. SAMIR AHMED MAHMOUD KHAMIS 

  Head of Central Planning Department, Ministry of Transport 
- Mr. TAREK ALY SHAHIN 

  Vice Head of Damietta Port Authority, Damietta Port Authority 
  
REPUBLIC OF GABON  
- Ms. ANNIE LAURE MATSEMBA 

  Counsellor of Minister of Transport and Logistic and Delegation Chef, Ministry of 
Transportation and Logistic 

- Mr. CLEMENT MASSALA MANDONGAULT 
  First Counsellor, Embassy of Gabon in Ankara 

  
REPUBLIC OF GAMBIA 
- H.E. AMADOU SANNEH 

  Minister, Ministry of Finance and Economic Affairs 
- H.E. LAMIN OUSMAN JOBE 

  Minister, Ministry of Transport, Works and Infrastructure 

- 
H.E. Amb. KEMESENG JAMMEH 
 
 

 Ambassador, Embassy of Gambia in Ankara 
- Mr. HADDY NJAI 
  

Undersecretary, Embassy of Gambia in Ankara 
- Mr. BAI MADI CEESAY 

  Director of Budget, Ministry of Finance and Economic Affairs 
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- Mr. AWA BAH 
  Director, Embassy of Gambia in Ankara 

- Mr. AJI SALLY SAGNIA 
  Deputy Director, Embassy of Gambia in Ankara 

- Mr. SERING MOBOU NJIE 
  Deputy Head of Mission, Embassy of Gambia in Ankara 

  
REPUBLIC OF GUINEA 
- H.E. Amb. DAOUDA BANGOURA 

  Ambassador, Embassy of the Republic of Guinea in Ankara 
- Mr. LAYE DAOUDA KONATE 

  Chief of Protocol, Embassy of the Republic of Guinea in Ankara 
  
REPUBLIC OF INDONESIA 
- H.E. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO 

  Minister, Ministry of National Development Planning 
- H.E. LEONARD TAMPUBOLON 

  Deputy Minister for Economic Affairs, Ministry of National Development Planning 
- H.E. Amb. WARDANA - 

  Ambassador, Embassy of Indonesia in Ankara 
- Mr. YAHYA RACHMANA HIDAYAT 

  Director, Ministry of National Development Planning 
- Mr. DENY WACHYUDI KURNIA 

  Director, Ministry of Trade 
- Mr. FLORENTINUS KRISTIARTONO 

   
Deputy Director, Ministry of National Development Planning 

- Mr. MOCHAMAD JAJULI 
   
Deputy Director, Ministry of Trade 

- Mr. MOKHAM MAD KHUSNU 
  Deputy Director, Ministry of Transportation 

- Ms. SHITA HAYU LUKITANINDYAH 
  First Secretary, Embassy of Indonesia in Ankara 

- Mr. ARIANTO CHRISTIAN HARTONO 
  First Planner Staff, Ministry of National Development Planning Agency of Indonesia 

- Ms. ENDANG SOESILOWATY 
 Officer, Ministry of Trade 
  
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
- H.E. MAHMOUD AHMADI 

  Undersecretary of Trade, Consulate General of Iran in Istanbul 
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- Mr. KEYVAN ZADEH 
  Consultant Undersecretary, Consulate General of Iran in Istanbul 

- Ms. ZOHREH BAHREHBAR 
  Deputy Director General, Ministry of Economic Affairs and Finance 

  
REPUBLIC OF IRAQ 
- Mr. SAFAA ALFAYYADH 

  Manager, Ministry of Transport 
- Ms. HUDA HADI ABDULABBAS 

  Engineer, Ministry of Transport 
- Ms. ISRAA HANOON ALFURAIJI 

  Engineer, Ministry of Transport 
  
HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN 
- H.E. JAMIL ALI MUJAHED 

  Minister, Ministry of Transport 
- Dr. EMAD MASALMEH 

  Counsellor, Embassy of Jordan in Ankara 
- Dr. NABEEL MOHAMMAD ZAKI AL TEL 

  Head of Arab, Asian and African Economic Relation Division/ Foreign Trade Policy 
Directorate, Ministry of Industry, Trade&Supply 

- Mr. BISLAN JALOUGA 
  Public Relations Officer, Embassy of Jordan in Ankara 

  
THE STATE OF KUWAIT 
- H.E. ANAS KHALED AL SALEH 

  Deputy Prime Minister, Prime Ministry and Ministry of Finance 
- H.E. Amb. GHASSAN YOUSEF AL-ZAWAWI 

  Ambassador, Embassy of Kuwait in Ankara 
- Mr. NABEEL ALABDULJALIL 

  Assistant Undersecretary, Economic Affairs 
- Mr. SHEIKH NIMER ALSABAH 
 Assistant Undersecretary, Ministry of Commerce and Industry 
- Mr. MOHAMMAD ALMOHAMMAD 

  Consul General, Consulate General of the State of Kuwait in İstanbul 
- Mr. SULTAN ALSUBAIEI 

  Deputy Consul General, Consulate General of the State of Kuwait in İstanbul 
- Mr. NABEEL ALMEZYAD 

  Director, Ministry of Finance 
- Mr. YOUSEF ALFAYYADH 

  Director of the Office of Management, Ministry of Finance  
- Mr. SAAD ALRASHIDI 
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 Head of the OIC Affairs Division, Ministry of Finance  
- Mr. ABDULLAH ALHERZ 

  Head of International Relations Section, Ministry of Commerce and Industry 
- Mr. HABEEB RASHED F.A.F AL DAWILA 

  Third Secretary, Embassy of Kuwait in Ankara 
- Mr. TARIK AKÇAY 

  
KYRGYZ REPUBLIC 
 
- Mr. ERKIN SOPOKOV 

  Consul General, Consulate General of Kyrgz Republic in Istanbul 
- Ms. ALIMA OKEEVA 

  Consul, Consulate General of Kyrgyz Republic in İstanbul 
  
REPUBLIC OF LEBANON 
- Mr. BACHIR AZZAM 

  Deputy Consul General, Lebanon Consulate General Istanbul 
  
LIBYA 
- H.E. NASER FADLULLAH AWAD SALAN EL DURSI 

  Minister, Ministry of Economy 
- H.E. ABDURRAZAQ MUKHTAR 
 Ambassador, Libyan Embassy 
- Mr. ALI ABURZEG 

  Principal Clerk, Ministry of Economy 
- Mr. MUHAMMED SAID ZREG 

  Deputy Director, Foreign Affairs 
- Mr. ESAM ALMALHOUF 

  
 

- Mr. ZAARUAH ABDALSSLAM ALAZHARI 
  Trade Attache, Embassy of Libya in Ankara 

  
MALAYSIA 
- H.E. Amb. ABD RAZAK ABDUL WAHAB 

  Ambassador, Embassy of Malaysia in Ankara 
- Mr. IDZHAM ABDUL HAMID 

  Director, MATRADE Istanbul 
  

 
 

REPUBLIC OF MALDIVES 
- H.E. ABDUL LATHEEF MOHAMED 

  State Minister, Ministry of Economic Development 
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- Mr. AHMED IFTHIKHAR 
  Director, Ministry of Economic Development 

  
REPUBLIC OF MALI 
- H.E. Amb. BIRAHIM SOUMARE 

  Ambassador, Embassy of Mali in Ankara 
- Ms. ASSA SYLLA DIARRAH 

  Counsellor Technical, Ministry of Commerce 
- Mr. YUSUF KAYA 

  Assistant, Embassy of Mali in Ankara 
  
ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA 
- H.E. Amb. ABDELKADER AHMEDOU 

  Ambassador, Embassy of Mauritania in Ankara 
- Mr. DHEHBI DHEHBI 

  First Counselor, Embassy of Mauritania in Ankara 
- Mr. MUSTAFA ERENAY 

  Assistant to the Ambassador, Embassy of Mauritania in Ankara 
  
KINGDOM OF MOROCCO 
- H.E. RAKIYA EDDARHEM 

  Secretary of State in Charge of Foreign Trade, Minister of Industry, Investment, Trade and 
the Digital Economy 

- Mr. SAID AIT TALEB ALI 
  Charge D'affaires, Embassy of the Kingdom of Morocco in Ankara 

- Mr. MHAMED IFRIQUINE 
  Consul General, Consulate General of Morocco in İstanbul 

- Ms. HANAA BOUCHIKHI 
   
 
Economic Counsellor, Embassy of the Kingdom of Morocco in Ankara 

- Mr. MOHAMED MOUHTADI 
  Head of the Trade Promotion, Ministry of Industry, Investment, Trade and Digital Economy 

- Mr. YOUSSEF BENABDOUH 
  Desk Officer, Ministry of Industry, Investment, Trade and Digital Economy 

- Mr. RIFAT YILMAZ 
  Personal Assistant, Consulate General of Morocco in Istanbul 

  
REPUBLIC OF NIGER 
- H.E. Amb. SALOU ADAMA GAZIBO 

  Ambassador, Embassy of Niger in Ankara 
- Mr. IBRAHIM MAHAMADOU BAKO 

  Minister Counsellor, Embassy of Niger in Riyadh 
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FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 
- H.E. KHADIJA BUKAR ABBA IBRAHIM 

  Minister, Ministry of Foreign Affairs 
- Mr. MURTALA JIMOH 

  Minister Counsellor, Ministry of Foreign Affairs 
- Mr. SABIU ZAKARI 

  Permanent Secretary, Ministry of Transportation 
 

- Ms. ANTHONIA A.  EKPA 
 Director, Ministry of Transportation 
- Mr. ALFRED A. ABAH 

  Deputy Director, Ministry of Transportation 
- Mr. YUSUFU IBRAHIM 

  Deputy Director, Ministry of Industry, Trade and Investment  
- Mr. IBRAHIM AKOPARI AHMED 

  Deputy Director, Ministry of Industry, Trade and Investment 
- Ms. NATHALIA ONYECHE 

   
Second Secretary, Embassy of Nigeria in Ankara 

- Ms. HANNATU UBEME BRIGGS 
  Personal Assistant to Minister, Ministry of Foreign Affairs 

  
SULTANATE OF OMAN 
- Mr. TALAL SULAMAN AL RAHBI 

  Deputy Secretary General, Supreme Council for Planning 
- Mr. NASSER AL MANWARI 

  Charge D'affairs, Embassy of Oman in Ankara 
- Mr. IMAD TALIB AL AJAMI 

  Director of Arab International Organizations Department, Supreme Council for Planning 
- Mr. YUSIF AHMED AL GHUSAINI 

  Head of Araband Islamic Organizations, Ministry of Commerce and Industry 
- Mr. ALI SAID AL JABRI 

  Specialist, International Agreements Council of Planning 
- Mr. RABEA AL KHALILI 

  Coordinator, Supreme Council for Planning 
  
ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN 
- H.E. YOUSAF JUNAID 

  Consul General, Consulate General of Pakistan in İstanbul 
- Mr. SALEEM ULLAH KHAN 

  Consul, Consulate General of Pakistan in İstanbul 
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- Mr. IMRAN KHAN 
  Trade Development Assistant, Consulate General of Pakistan in İstanbul 

- Mr. AMIR BARLAS 
  Public Relations Officer, Consulate General of Pakistan in İstanbul 

- Ms. TUNA ÇAKAR 
  Trade Development Officer, Consulate General of Pakistan in İstanbul 

  
 
 

THE STATE OF PALESTINE 
- H.E. Amb. MUSTAFA FAED 

  Ambassador, Embassy of Palestine in Ankara 
- Mr. MANAL ALI DASOUQI 

  Director General of Trade, Ministry of National Economy 
- Mr. RAFAT OMAR RAYYAN 

  Director International Organization Department, Ministry of Economy 
  
STATE OF QATAR 
- H.E. SHEIKH AHMED BIN JASSIM BIN MOHAMMED AL THANI 

  Minister, Ministry of Economy and Trade 
- H.E. SALEM MUBARAK AL SHAFI 

  Ambassador, Embassy of the State of Qatar in Ankara 
- Mr. HASSAN ABDULLAH AL MOHANNADI 

  Economic Consultant, Ministry of Economy and Commerce 
- Mr. KHALID HAMAD AL SULAITI 

  Consul General, Consulate General of Qatar in Istanbul 
- Mr. AHMED ALI AHEN 

  Director of the Department of International Cooperation, Ministry of Economy and 
Commerce 

- Mr. ABDULLAH JASIM AL TAMIMI 
  Director Office of the Minister of Economy, Embassy of the State of Qatar in Istanbul 

- Mr. ABDULLA HAMAD AL NUAIMI 
  Second Secretary, Embassy of the State of Qatar in Istanbul 

- Mr. ZİYAT KÖPRÜLÜ 
  Expert 

- Mr. RASHID ABDULRAHMAN AL ANSARI 
  Protocol Officer 

- Mr. HÜSEYİN PATEL 
  Public Relations Officer 

  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
- H.E. MAJED BIN ABDULLAH AL QASABI 
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 Minister, Ministry of Trade and Investment 
- H.E. YASSER SULIMAN AL DAWOOD 

  Deputy Minister, Ministry of Transport 
- H.E. SAAD BIN OTHMAN AL KASABI 

  Governor, SASO 
- H.E. Amb. WALEED A. ALKHEREJI 

  Ambassador, Embassy of Saudi Arabia in Ankara 
- H.E. MAJED RAFED ALARQOUBI 

  Undersecretary, Ministry of Transport 
- Mr. MOHAMMED IBRAHIM ALOTAIBI 

  Consul General, Consulate General of Saudi Arabia in İstanbul  
- Mr. KEMAL SAID 

  Counsellor to the Minister, Ministry of Trade and Investment 
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- H.E. MUSTAFA LAKADAMYALI 

  Undersecretary, Ministry of Foreign Affairs of TRNC 
- Ms. OYA TUNCALI 

  Director, Ministry of Foreign Affairs 
- Mr. FAHRİ YÖNLÜER 
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  Ministry Official, Ministry of Economy and Energy 
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REPUBLIC OF KOSOVO 
- H.E. BEHGJET PACOLLI 

  Deputy Prime Minister& Minister of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs  
- H.E. REJHAN VUNIQI 

   
Deputy Minister of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs 
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- Mr. SALEH JELASSI 
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- Ms. DİLAN BURCU KALİÇ 
  Assistant to the Resident Representative 

- Mr. SELÇUK DAĞ 
  Associat 

- Mr. ABDUL BASIT JAM 
  Specialist, CRMD 

- Mr. TOLGA YAKAR 
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- Mr. MOHAMMED ABBAS SAAD 
  Specialist 

- Mr. NAWWAF ABDALLAHI ATAWNEH 
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 األصل : بالتركیة
 رجب طیب أردوغانفخامة الرئیس خطاب 

 رئیس الجمھوریة التركیة، ورئیس الكومسیك
 الثالثین للكومسیكو ةالثالث دورةــالفي افتتاح 

 )2017 /تشرین الثانينوفمبر 22(اسطنبول، 
 

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم.

 حضرات الوزراء المحترمین،
 معالي األمین العام، 

 كرام، الحضور ال
 إخواني وأخواتي األعزاء، 

 السیدات والسادة، 
 
 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.
إنھ لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جمیعاً بكل محبة واحترام فیما نفتتح الدورة الوزاریة الثالثة والثالثین 

سالمي.وبصفتي الرئیس الحالي للكومسیك، اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإل
لمنظمة التعاون اإلسالمي ورئیس لجنة التعاون االقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، یسعدني 

 أن أرحب بكافة ضیوفنا الكرام في بالدنا. 
رات یشرفنا أن نستضیف ھذه الفعالیة المرموقة في مدینة تمثل مفترق طرق بین القارات وملتقى للحضا

 والثقافات، مدینة اسطنبول التي أثنى علیھا رسولنا الكریم علیھ الصالة والسالم.
أدعو هللا العلي القدیر أن یبارك اجتماع الكومسیك ھذا، والذي نعقده في ھذا الوقت الحرج، وأدعو أن تكون 

 الدورة مثمرة لبلداننا والمنطقة والعالم اإلسالمي بأسره.
 رآن الكریم، النور الذي نھتدي بھ في حیاتنا:یقول هللا تعالى في الق

 ، وھذا یعني التصرف في الشؤون بعد التشاور فیھا.»وأمرھم شورى بینھم«
 ».َِمن أراد أمراً فشاَوَر فیِھ وقضى، ھدي ألرشِد األمور«كما قال الرسول الكریم  علیھ الصالة والسالم: 

ك ومن خالل رئاستنا لمنظمة التعاون اإلسالمي، والتي نسعى باستمرار لتطبیق ھذا المبدأ من خالل الكومسی
 تولینا رئاستھا منذ عام ونصف.

وكلما سنحت لنا الفرصة، نسعى إلى التعلّم من اآلراء والرؤى المتنوعة، واألھم من ذلك، نسعى لالستفادة من 
 النقد الذي یوجھھ أشقاؤنا وشقیقاتنا.

 بمشیئة هللا، لالستماع إلى أفكاركم وآرائكم القّیمة. أصدقاءنا األعزاء، ستتاح لنا الفرصة الیوم،
وباإلضافة إلى الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة والتجاریة الواردة على جدول أعمالنا الیوم، فإننا سنناقش أیضاً 

 دون شك، الظروف السائدة في منطقتنا وفي العالم اإلسالمي.
ي، والذي یقترب من نھایتھ، بل سنناقش كذلك مشاریعنا ولن نقتصر في الكومسیك على مناقشة العام الحال

 المستقبلیة.
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أوّد أن أتقدم بالشكر العمیق مقدماً لكافة إخوتنا وأخواتنا الذین سیساھمون بإثراء اجتماعنا بمداخالتھم ومقترحاتھم 
 ونقدھم ومالحظاتھم،

 ھ.إال أن ھناك ما ینقصنا بعد، وھو أمر أود أن ألفت انتباه حضراتكم إلی
فلتحقق كل ھذه المشاورات الغرض المرجّو منھا، یجب أن تتحلى بالصدق التام وأن تؤدي إلى اتخاذ قرارات 

 تخضع للتطبیق على أرض الواقع.
ومھما كانت تلك المداوالت ملھمة تفتح أمامنا آفاقاً جدیدة، فالفكرة التي ال تطّبق سرعان ما تتالشى لتبقى مجرد 

 اء.كلمات رنانة ولكنھا جوف
 یجب أن یكون لتلك االجتماعات معنى وھدف یتجاوز مجرد تبادل اآلراء.

وفي ھذا السیاق، علینا كذلك الحرص على أن تكون الشؤون التي نناقشھا والقرارات التي نتخذھا ھنا بصدد تلك 
 القضایا، قابلة للتحول من نوایا إلى أفعال.

 النتائج المرجّوة التي من شأنھا إیجاد حلول لمشاكل األّمة.عندئذ فقط تكتسب جھودنا معنى حقیقّیًا وتصل إلى 
 أؤمن بأن مساھماتكم وجھودكم ستمّكن الكومسیك من المضي قدماً في طریقھا من ھذا المنظور بإذن هللا.

 
 إخواني وأخواتي األعزاء،

 ».یتكلّم الناس من خالل أحزانھم«لدینا حكمة تقول: 
 حواجز، وبحدیث صریح من القلب. والیوم، أّود أن أتحدث إلیكم بال

من الجلي أن العالم اإلسالمي شھد على مدى السنوات األخیرة فترة من االضطراب االقتصادي والسیاسي 
 واالجتماعي، وھي فترة یمكننا أن نطلق علیھا زمن الصراعات.

تحت وطأة الدمار  فبعد أن بقیت مدننا لقرون عدیدة منارات للعلوم والمعرفة والحكمة، أصبحت اآلن ترزح
 والمعاناة والدموع. 

ومن المدن التي كانت فیما مضى مالذاً آمنا لسكانھا وللمضطھدین من جمیع أنحاء العالم، تدوي اآلن صرخات 
 وتنھدات األمھات المتشبثات بأجساد أطفالھن الھامدة.

 لم یعد صوت األذان ُیسمع من العدید من مساجد حلب القدیمة. 
 احرة بریقھا منذ زمن طویل. وفقدت دمشق الس

 ونھبت مكتبات بغداد العامرة ومخطوطاتھا العریقة التي تعود إلى قرون خلت.
 أما المواقع التي لطالما جذبت الزوار  في الیمن فقد أخذت تؤول إلى الدمار.
فشیئاً أمام  عام للتدمیر شیئاً  1400وكما ھو حال مدننا، یتعّرض تاریخنا المشترك وإرث حضارتنا الممتد لـ 

 أعیننا.
 ولكن الدمار والحطام ال یقتصر على مبانینا وأعمالنا وعلى إرثنا المادي والروحي فقط، بل یطال مستقبلنا كذلك.

 وما یتعرض للطمس لیس فقط المعالم التي تركتھا الحضارات اإلسالمیة في تلك البالد، بل شرفنا وكرامتنا أیضاً. 
ك األحداث التي تدمي قلوبنا ھم الدكتاتوریون الذین یضطھدون شعوبھم، وبالطبع فإن المسؤولین عن تل

 والمنظمات اإلرھابیة التي تزدھر بتدفق الدماء والدموع.
لقد رأینا جمیًعا كیف یرتكب قطیع من القتلة مثل داعش، والقاعدة وبوكو حرام، ووحدات الدفاع الشعبي وجماعة 

 نطقتنا، من سوریا إلى العراق، ومن الیمن إلى لیبیا.فتح هللا غولن مجازر واسعة النطاق في م
ومع ذلك، ال یجوز لھذه البیادق التي نراھا في الواجھة أن تمنعنا من رؤیة الجھات الفاعلة الرئیسیة وكتاب 

 السیناریوھات المختبئین في الكوالیس. 
 كما قال موالنا: "لیست النار ما یحرق اإلنسان بل طیشھ".
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اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنھ ینظر بنور «حدیث الشریف عن الرسول الكریم علیھ الصالة والسالم: وكما ورد في ال 
 ، علینا أن نتعامل مع األحداث الجاریة في منطقتنا بالفراسة والوعي ذاتھ.»!هللا

 تشیر الصورة أمامنا إلى حقیقة واحدة وھي: 
ن والثراء، واألھم من ذلك كلھ، تدمیر مستقبل یجري تحضیر سیناریو خبیث یھدف إلى تدمیر الوحدة والتضام

 العالم اإلسالمي. 
ھناك محاولة مكّرسة لتدمیر المجتمعات اإلسالمیة من الداخل، من خالل استغالل االختالفات العرقیة تارة 

 والدینیة والطائفیة في ھذه المجتمعات تارة أخرى.
 داخلیة من خالل تعمیق الشروخ فیما بیننا. فھم یریدون للعالم اإلسالمي أن یھدر طاقاتھ في صراعات

إنھم یھدفون إلى إیجاد بنیة اجتماعیة تزعزعھا الصراعات والنزاعات، یعتبر الجیران فیھا أنفسھم أعداء، وتسود 
 واألسوأ من ذلك أنھم یسعون إلقصاء بعضھم البعض. -العداوة والبغضاء حتى بین األشقاء والشقیقات 

اول اآلن ضمان مستقبلھ عبر تصدیر كافة مشاكلھ النابعة من ماضیھ إلى العالم من الجلّي أن الغرب یح
 اإلسالمي.

وعبر زیادة التوتر، فإنھم یضعون موارد المسلمین في أیدي تجار األسلحة والمرابین والمضاربین وأصحاب 
 رؤوس األموال الذین یستعینون بموارد المال الساخن.

ي یفترض إنفاقھا على تنمیة الشباب والنساء والمحتاجین وعلى تطویر وبناء وبتلك الطریقة، فإن األموال الت
 مدننا، أصبحت لألسف تنفق لما فیھ مصلحة الدول والشركات الغربیة.

وقبل حوالي قرنین إلى ثالثة قرون من الزمن، وخالل الحقبة االستعماریة، تمّكن الغرب من إقامة نظام مزدھر 
 ضطھدین. یتغذى على موارد ودماء الم

یبذل عالم الغرب، في عصرنا المسمى باسم عصر االستعمار الجدید، جھًدا للحفاظ على نظامھ االستغاللي 
 وإطالة دوامھ من جدید على حساب موارد المظلومین وآالمھم وحیاتھم.

 
 أصدقائي األفاضل،

 بالطبع ال یقتصر االستھداف على نفطنا ومواردنا الطبیعیة واألیدي العاملة.
 ا ینھب لیس فقط ثروتنا الدنیویة.م

 فالھدف الرئیسي اآلن ھو قطع شرایین الحضارة اإلسالمیة.
إذ أن غایتھم ھي تقویض األسس التي تقوم علیھا المجتمعات المسلمة، وإصابتنا جمیعاً بالشلل االقتصادي 

 والسیاسي واالجتماعي.
ستوى العالمي رغم الصعوبات والمشاكل وھذا ألن المسلمین نجحوا في الحفاظ على طموحاتھم على الم

 والھجمات التي یتعرضون لھا على مدى القرنین الماضیین.
 وال تزال سمات الوحدة والعدل والحریة واألخالقیات االجتماعیة راسخة كركائز تدعم الدین اإلسالمي.

طرتا على الفرد في عالمنا ویبقى اإلسالم السبیل الوحید للخالص من قبضة العدمیة والنزعة المالیة اللتان سی
 المعاصر.

 تتدھور سمعة المؤسسات والمنظمات الغربیة بشكل متزاید.
قام النظام العالمي إبان الحرب العالمیة األولى وترّسخ مع قیام الحرب العالمیة الثانیة، وكان بشكل عام أكبر عقبة 

 أمام تحقیق العدالة والحریة.
ریا على مدى سبع سنوات، والمعاملة غیر اإلنسانیة لالجئین على المعابر وجاء تجاھل الفظائع التي تشھدھا سو

 الحدودیة وبطء االستجابة للتطھیر العرقي في أراكان، لیظھر الوجھ الحقیقي للغرب. 
كما تراجعت قیم الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان والحریة أمام تزاید ظاھرة اإلسالموفوبیا والنازیة الجدیدة 

 والعنصریة. 
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 والقائمة تطول وتمتد. 
 

 إخواني وأخواتي األعزاء،
 وفي ظل الوضع الراھن، أعتقد أن علینا أن نطرح األسئلة التالیة ونجیب علیھا بصدق.

من ھم الرابحون الفعلیون من صفقات األسلحة التي تطلبھا الدول اإلسالمیة بمئات ملیارات الدوالرات من الدول 
 الغربیة؟

األشقاء الذین یتجھون للقبلة ذاتھا خمس مرات في الیوم، لتسود بینھم العداوة ألسباب  من المستفید من تألیب
 تتعلق بأصولھم أو بطوائفھم أو باختالفاتھم األیدیولوجیة؟

 من ھو المستفید الفعلي من تقسیم بالدنا بحدود اصطناعیة؟
جدید وتمكننا من التعامل مع قضایانا أعتقد أن اإلجابة الصادقة على تلك األسئلة ستقودنا إلى اكتساب منظور 

 بأسلوب مختلف.
 عندما ننجح فإننا ال نحطم القیود فحسب، بل نمنع أولئك الذین ینمون على حساب مواردنا.

وال یمكن للمسلمین التسلیم بالدور الذي یسند إلیھم أو قبول ھذه األدوار التي سوف تؤدي إلى ھدم مستقبلھم بسبب 
 الصراعات الداخلیة.

كما ھو واضح تماًما، بتنا نعرف اآلن من ھم الذین قاموا بتنشئة ورعایة وتربیة أولئك القتلة، وبالتالي ال یمكننا و
 الجلوس مكتوفي األیدي فیما یستخدمون كأدوات تخلق العداء ضد اإلسالم. 

ھ لھذا السبب كشف لنا تجریم العالم اإلسالمي كامالً بأفعال المنظمات اإلرھابیة، وانتزاع الحقوق األساسیة من
 النوایا الحقیقیة. 

 من ناحیة أخرى، ومما ال شك فیھ، إذا كنت طموًحا فیجب أن تمتلك الموارد.
 ولدى المسلمین بالفعل إمكانات واسعة فیما یتعلق بالسكان والموارد الجوفیة والجغرافیا.

عبارة أخرى فإن علینا مزج الدقیق تكمن النقطة الرئیسیة ھنا في تقییم كل ھذه اإلمكانات بشكل صحیح، وب
 والسكر والزبدة لنتمكن من صنع الحالوة.

مھمتنا ھنا ھي تحویل المنطقة اإلسالمیة إلى قاعدة صناعیة متمّیزة من خالل اتخاذ خطوات التنمیة االقتصادیة 
 والتكنولوجیة والثقافیة الالزمة وإعداد نموذج یخدم ھذا الغرض. 

االقتصادي والتجاري ضرورة ال غنى عنھا لتحقیق االزدھار الذي تستحقھ شعوبنا لقد أصبح تعزیز تعاوننا 
 بالفعل. 

لذلك، ینبغي أن نجد السبل المناسبة الستخدام المنصات مثل منظمة التعاون اإلسالمي والكومسیك بشكل أكثر 
 كفاءة.

 غیر أّننا ال زلنا الیوم نواجھ مشاكل جّمة.
 لمتاحة لنا بالفعالیة التي نرید.وال یمكننا استخدام الوسائل ا

 ال یمكننا السیطرة بشكل مباشر على التطّورات في منطقتنا والمشاكل التي تؤثر في دولنا.   
 إذ یمكننا أن نرى أّن اقتصادنا وعالقاتنا اإلنسانیة لیست على المستوى المرجو.

 ال سیما الكومسیك كمنّصة فّعالة. وبھدف تخطي ھذه المشاكل علینا استخدام كافة الوسائل التي نملكھا، 
علًما أّنھا ال  2013وكما تعلمون، اكتسبت أنشطة التعاون زخماً كبیراً منذ تطبیق استراتیجیة الكومسیك في العام 

 زالت غیر كافیة.  
وتواصل مجموعات العمل وآلیة تمویل المشاریع، والتي وضعت لإلشراف على تنفیذ االستراتیجیة، القیام 

 ھا في ظل اھتمام ودعم متزایدین من قبل الدول األعضاء في الكومسیك.بأنشطت
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وتعمل مشاریع التعاون متعدد األطراف التي تدعمھا آلیة تمویل مشاریع الكومسیك، على تنفیذ التوصیات 
 المتعلقة بالسیاسات لتلك المجموعات. 

في بلداننا من ناحیة، یتّم تطویر ثقافة  وبالتالي وفي الوقت الذي یجري فیھ حشد القدرات المؤسسیة والبشریة
 العمل مًعا من أجل حل المشاكل المشتركة.

من  -بصورة أكثر فاعلیة  -وإنني أدعو الدول األعضاء إلى المشاركة الفعالة في مجموعات العمل واالستفادة 
 آلیة تمویل مشاریع الكومسیك.

 
 إخواني وأخواتي األعزاء،

 الھادفة إلى زیادة التجارة فیما بیننا. علینا التركیز على المشاریع
لھذه الغایة، علینا البدء فوراً بتنفیذ نظام األفضلیة التجاریة لدول منظمة التعاون اإلسالمي، الذي لطالما كان 

 أولوّیة على جدول أعمالنا.
 بصراحة، یعتبر كل یوم تأخیر في اتخاذ اإلجراءات في ھذا الشأن خسارة كبیرة بالنسبة لنا.

 أدعو كافة الدول األعضاء إلى المضي في ھذا االتجاه.و
ا.  أعتقد أن عمل معھد التوحید القیاسي والمعاییر للبلدان   اإلسالمیة الذي نستضیفھ في تركیا، مھّم جّدً

ویضطلع المعھد بأنشطة جادة تتعلق بتحدید المعاییر في عدة مجاالت، وال سیما تحدید معاییر الحالل في الدول 
 ء وفي جمیع أنحاء العالم.األعضا

 نبذل قصارى جھدنا لتقدیم أكبر مساھمة في ھذا العمل. 
 وضمن ھذا النطاق، أنشأنا وكالة اعتماد شھادات الحالل. 

 نتوقع من الدول األعضاء المشاركة الفعالة في أنشطة المعھد.
كاناتنا في إیجاد حلول للتحدیات التي وتماشیاً مع زیادة أنشطتنا في مجال التجارة واالستثمارات، علینا تطویر إم

 نواجھھا. 
ذكرت في كلمتي التي ألقیتھا خالل القمة اإلسالمیة الثالثة عشر في العام المنصرم أننا بحاجة إلى تطویر آلیة 

 لحل النزاعات االستثماریة والتجاریة التي تنشأ بین الدول األعضاء.
 حكیم ضمن منظمة التعاون اإلسالمي. ولھذا الغرض، أشّدد على أھمیة تأسیس مركز للت

والزراعة المشترك  أتابع عن كثب عمل  اتحاد الغرف والبورصات التركیة والغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة 
 إلنشاء ھذا المركز

أعتقد أننا سنكتسب بإنشاء ھذا المركز، منظمة باستطاعتھا حل النزاعات التجاریة واالستثماریة بسرعة وإنصاف 
 كلفة أقل.وت

 وعالوة على ذلك، آمل االنتھاء قریًبا من األعمال المتعلقة بإنشاء البورصة العقاریة وبورصة الذھب للكومسیك.
في ھذا اإلطار، یسّرنا أن نتشارك معكم خبرتنا والبنیة التحتیة المتینة التي نتمّتع بھا في بورصة اسطنبول 

 لألسھم. 
 

 الضیوف الكرام، 
إذا كنت تخطط لعام قادم، فازرع القمح. وإذا كنت تخطط لعشرة أعوام قادمة، فازرع «قول:  ثّمة قول مأثور ی

 »الشجر. وإذا كنت تخطط لمائة عام، فعلّم الناس.
 وعلینا كذلك أن نولي اھتماماً خاصاً بأجیالنا الشابة، إذ إنھم ضمانة المستقبل.

 یتمتعون بالثقة بالنفس.یمكن تحقیق ذلك من خالل تعلیم أفراد مؤھلین ومدركین و
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تقّدمنا خطوة إلى األمام باتجاه تحقیق ھذا الھدف عندما نظمنا قّمة العلوم والتكنولوجیا لدول  2017وفي العام 
 منظمة التعاون اإلسالمي في أستانا.

 خالل ھذه الفعالیة، اّتخذنا قرارات حاسمة فیما یخّص التعاون العلمي والتكنولوجي بین دولنا.
  2026القّمة وافقنا على برنامج العلوم والتكنولوجیا واالبتكارات للعام في ھذه 

ستوّفر المبادرات التي سنطلقھا في مجاالت العلوم والصناعة والتكنولوجیا واالبتكارات التي سنقوم بھا في مجال 
 تكنولوجیا التصنیع والخدمات إسھامات ال تقدر بثمن في تنمیة اقتصاداتنا والتعاون بیننا.

 نحن بحاجة إلى تعزیز إمكانیة التنقل لدى طالبنا وأكادیمیینا من أجل التنفیذ الكامل للقرارات المتخذة.
 دولة، ومن خالل المنح الدراسیة التركیة. 155طالباً من  4500نقدم في تركیا سنوّیًا فرًصا تعلیمیة ل

 وأكثریة ھؤالء الطالب ھم أبناؤنا من الدول اإلسالمیة.
طالب من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تعلیمھم العالي في  9500لحالي یتابع في الوقت ا

 الجامعات التركیة من خالل ھذه المنح
ا إن شاء هللا.   وآمل أن یزداد ھذا الرقم سنوّیً

 ال توجد لدینا مشاكل ال یمكن حلّھا.
 قوانا مّتحدة.  ولیست ھناك عقبة ال یمكن التغلب علیھا طالما نحن متضامنون و

علینا تطویر التعاون بشكل ال ینحصر بین دولنا األعضاء فقط، بل یشمل كذلك مجتمعات الشتات المنتشرة في 
 الكثیر من الدول حول أنحاء العالم.

وتلعب شعوبنا المقیمة في الخارج دوراً ھاماً، وال سیما في مجال محاربة اإلسالموفوبیا (رھاب اإلسالم) وكره 
 والعنصریة الثقافیة. األجانب

 أقّدر الخطوات المتخذة حدیثاً في ھذا المنحى وأتمنى أن تستمر.
وأرى أن اختیار موضوع الدورة الوزاریة لھذا العام مھّم جًدا بعنوان "تحسین ممرات النقل العابرة للحدود في 

 الدول األعضاء". 
 ممرات النقل. أعتقد بأّن وزراءنا سیتخذون قرارات بالغة األھمیة فیما یخصّ 

وعالوة على ذلك، ستناقش الجلسات االستثنائیة غًدا مقاربات مختلف الجھات المعنیة المتعلّقة بممرات النقل 
 بالتفصیل ومن أبعاد مختلفة. 

 وأدعو كافة المندوبین إلى المشاركة الفعالة في ھذه الجلسات الھامة.
 بكم مرة أخرى كضیوف في مدینتنا اسطنبول. وقبل أن أختم كلمتي بھذه األفكار، یسعدني أن أرحب 

 آمل أن یعود االجتماع الثالث والثالثون للكومسیك بالمنفعة على دولنا وأتمنى لكل المشاركین النجاح في أعمالھم.
 أدعو هللا أن یكون لنا عوناً وداعماً.

 وأرجو منھ جّل وعال أن یوّفق مسعانا ویحقق غایاتنا.
 اعتنوا بأنفسكم... 

 
********************* 

************** 
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 األصل : بالعربیة
 

 

 منظمة التعاون اإلسالمي
 

 كلمــة
 الدكتور یوسف بن أحمد العثیمین سعادة

 األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي
 في الدورة الثالثة والثالثین للجنة منظمة التعاون اإلسالمي 

 الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري
 (الكومسیك)

 )2017ثاني نوفمبر/تشرین ال 22 (اسطنبول،
 

 

 ،فخامة رجب طیب أردوغان، رئیس الجمھوریة التركیة ورئیس الكومسیك
 أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود،

 المندوبون الموقرون،
 السیدات والسادة.

 
 ،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

تعاون اإلسالمي للتعاون االقتصادي یشرفني أیما شرف أن أخاطب الدورة الثالثة والثالثین للجنة الدائمة لمنظمة ال
والتجاري (الكومسیك). واسمحوا لي أن أعرب عن خالص تقدیري لفخامة رجب طیب أردوغان، رئیس 
الجمھوریة التركیة، والرئیس الحالي لقمة منظمة التعاون اإلسالمي ورئیس الكومسیك لما ظل یقدمھ من دعم 

طنا بھ من ضیافة معھودة ولما اتخذ من حِ تركیا حكومًة وشعباً لما أُ  كذلك أود أن أشكر مستمر للمنظمة عبر السنین.
 ترتیبات ممتازة إلنجاح ھذه الفعالیة السنویة.

في كلمتي التي ألقیتھا أمام ھذا الجمع الموقر السنة الماضیة، أكدت استعداد األمانة العامة إلیالء أولویة أكبر لخطة 
التي اعتمدتھا قمة منظمة  2025-نحو الذي تم تبنیھ في خطة عمل المنظمة منظمتنا االجتماعیة االقتصادیة على ال

وقد أثرت مختلف أنشطة التعاون التي اطلعت بھا المنظمة والتي . 15/4/2016التعاون اإلسالمي الثالثة عشر في 
م األفضلیة تراوحت بین تعزیز التجارة وتمویل التجارة وتوسیع نطاق الوصول إلى أسواق المنظمة في إطار نظا

تأثیراً إیجابیاً على التنمیة التجاریة لمنظمة التعاون اإلسالمي وتطویر بنى تحتیة عابرة للحدود للتجارة واالستثمار، 
 االجتماعیة االقتصادیة في دولنا األعضاء.

من ارتفع  عو لإلعجاب في متوسط معدل النمو الذياقتصادات المنظمة مؤخراً زیادة مضطردة تد دتشھ ومن ثم
كما شھدت بلدان المنظمة  على الترتیب. 2017و 2016% في عامي 4% وإلى 3,6إلى  2015% في 3,4
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في  ترلیون دوالر أمریكي 13,9الذي ارتفع من اإلجمالي تصاعداً في األنشطة االقتصادیة من حیث الناتج المحلي 
 .2015ترلیون دوالر أمریكي في  17,1إلى  2011

مما  2015دوالر أمریكي في تجارة السلع فیما بینھا في ملیار  709 قیمة ول المنظمةوفي مجال التجارة سجلت د
% في السنة التي 19,33مقارنة بـ  2016% في أوائل 20,3رفع مستوى التجارة البینیة في إطار المنظمة إلى 

تھا البینیة في % في تجار20دولة عضو في المنظمة بلغت مستوى  32سبقتھا. ومما یدعو للغبطة أن نالحظ أن 
 فیھا قلیلة، نسبة التجارة البینیة في إطار المنظمة كانتالتي ، بینما تبذل جھود تجاه الدول إطار المنظمة أو تجاوزتھ

 تعزیز االستثمارات الحكومیة والخاصة وبناء القدرات الصناعیة فیما بین دول المنظمة.من خالل 

 صاحب الفخامة،
 ،السادة رؤساء الوفود

تنفیذ قرارات الكومسیك، ظلت األمانة العامة دوماً تؤمن موافقة مجلس وزراء الخارجیة والتنسیق النشط  من خالل
للتعجیل بتنفیذ مختلف المقررات التي تصدر عن ھذه اللجنة الدائمة. وفي السنة مع جمیع مؤسسات المنظمة 

لتجارة من جانب أجھزة المنظمة المعنیة الماضیة انعكس تنفیذ مختلف مقررات المنظمة في زیادة تدخالت تمویل ا
 داننا المختلفة.لمما أدى إلى زیادة الدعم للمنشآت الصغیرة جداً والصغیرة والمتوسطة في ب

بلداً  28عملیة، في  58، 2016وعلى وجھ التحدید، اعتمدت المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة في سنة 
 4,8نمواً. ویضاف ذلك إلى موافقات تمویل التجارة والصرف، التي بلغت  % منھا للدول األعضاء األقل21كانت 

كانت معامالت توسیع نطاق التجارة التي  ،ملیار دوالر أمریكي على التوالي. كذلك 4,48و ملیار دوالر أمریكي
ن الصادرات، متینة وذلك بالنظر لزیادة عملیات التأمین بنسبة نفذتھا المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتما

 .2016ملیار دوالر أمریكي في  4,47إلى  2015ملیار دوالر أمریكي في  4,06% من 10

مع اقتراب موعد بدء عملیات الموافقة القطاعیة زخًما كذلك تكتسب مساعي المنظمة الخاصة بتطویر البنى التحتیة 
ذكر أن یُ مشروع منظمة التعاون اإلسالمي لسیاسات تطویر البنى التحتیة والتكامل اإلقلیمي. وواإلقلیمیة الخاصة ب

الھدف من ھذه السیاسات ھو بناء تعاون فعال وتبادل المساعدات بین الدول األعضاء في المنظمة في مجاالت النقل 
مالئم من  وٍ على نحھذه السیاسات  اتنطاق قطاعتمت االستفادة في والطاقة والتجار والزراعة واالتصاالت. وقد 

أسواق المنظمة إلى تحویل مثل الھدف العام في تحیث  أنشطة التعاون الرئیسیة المندرجة في استراتیجیة الكومسیك
التكامل االقتصادي البیني في  نعاشمنطقة تجارة تنافسیة كبیرة وتطویر البنى التحتیة والمادیة المؤسسیة الالزمة إل

 ة.إطار المنظم

وحیث إن ھذه الجمعیة العامة للكومسیك سوف تناقش تطویر محور النقل خالل جلسة تبادل اآلراء التي سوف 
ھ من المناسب أن نالحظ أن المؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة التعاون اإلسالمي حول النقل لتعقدھا الجمعیة، فلع

مشروع ضمن  ف یستعرض قطاع النقلفي الخرطوم، السودان، سو  2018في شھر شباط المزمع عقده في 
 . ومما الشك فیھ أن ھذا االستعراضمنظمة التعاون اإلسالمي لسیاسات تطویر البنى التحتیة والتكامل اإلقلیمي

محصلة جلسة األفكار المزمع تنظیمھا خالل ھذا االجتماع. ویضاف إلى ذلك المناقشات القویة سوف یستند إلى 
سوف تثري مداوالت مؤتمر ، ر النقل التي تجري على ھامش ھذا االجتماعرفیعة المستوى حول تطویر محو

 المنظمة الوزاري القادم في الخرطوم، السودان.

عمل المنظمة  من خالل تنفیذ خطةة المطلوبة القوی الدفعة تلقى التعاون في إطار المنظمة  ،في قطاع الزراعة
ذكر أن الجانب األساسي للخطة یتمثل في إنشاء احتیاطي یُ و الخمسیة الخاصة بالتنمیة الزراعیة واألمن الغذائي.

األعضاء بما في ذلك حل مشكلة  لفي الدو على مستوى األمن الغذائي أمن غذائي للتصدي للتحدیات الطارئة
یطیب لي أن أالحظ  ،التي تتكبدھا دولنا األعضاء فـي مـرحلة ما بعد الحصاد. وفي ھذا الصدد المستمرة الخسائر

لحكومة التركیة تكرمت بقبول استضافة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون اإلسالمي حول األمن أن ا
وأرجو مخلصاً أن یحقق ھذا االجتماع مزیداً من التعزیز  .والتنمیة الزراعیة ھنا في إسطنبول السنة المقبلة الغذائي

 لجھود التعاون المتنامي في دولنا األعضاء.
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 ب الفخامة،أصحا
 .المندوبون الموقرون

قبل أن أختتم كلمتي ھذه، اسمحوا لي أن أؤكد أھمیة مداوالتنا السنویة في إطار الكومسیك خاصة ونحن تسعى 
منظمة التعاون اإلسالمي لتكون جھة دولیة اقتصادیة فاعلة  تحویللتعزیز مختلف المكاسب التي حققناھا تجاه 

جاعة في الخطة العالمیة للتنمیة االجتماعیة االقتصادیة المستدامة وتلبیة طموحات حقیقیة، قادرة على اإلسھام بن
 .بفعالیة في الوقت المناسب  زیادة الرفاه والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیةالتي تتوق إلى شعوبنا 

 شكراً لكم لكریم إصغائكم وأرجو لالجتماع النجاح في مداوالتھ.

 ركاتھ. والسالم علیكم ورحمة هللا وب

 

--------------------------------- 

---------------- 
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 األصل : بالعربیة

 
 

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة
 

 رئیس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةسعادة كلمة 
 في حفل افتتاح االجتماع الوزاري في الدورة الثالثة والثالثین

 واالقتصادي لمنظمة التعاون اإلسالمي للجنة الدائمة للتعاون التجاري
(COMCEC) 

 ا، إسطنبول، تركی2017نوفمبر  22
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 سیدنا ُمحمد األَمین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، والَصالةُ والسالُم على خاتم األنبیـاء والمرسـلین،

 
 

اللجنة ورئیس  القمة اإلسالمیة رئیس ،فخامة الرئیس، رجب طیب أردوغان، رئیس الجمھوریة التركیة
 ،(COMCEC)الدائمة للتعاون التجاري واالقتصادي لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 معالي األخ/ لطفي إلفان، وزیر التنمیة بالجمھوریة التركیة،
 صحاب المعالي الوزراء،أ

 معالي الدكتور/ یوسف العثیمین، األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي،
 ود الكرام،أعضاء الوف

 اإلخوة واألخوات،
 
 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
 

إنھ لشرف عظیم لي أن أشارك في الدورة الثالثة والثالث�ین للجن�ة الدائم�ة للتع�اون التج�اري واالقتص�ادي لمنظم�ة 
وأود بك��ل إخ��الص أن أتوج��ھ بالش��كر للجمھوری��ة  ،التع��اون اإلس��المي ف��ي مدین��ة إس��طنبول التاریخی��ة الجمیل��ة

   .التركیة حكومة وشعباً للترتیبات الممتازة والترحاب الحار الذي حظینا بھ منذ وصولنا
 

 لجھ�ودكم لفخ�امتكمع�ن ش�كري وامتن�اني أن أع�رب  ی�ا فخام�ة ال�رئیس وفي مستھل كلمتي أرجو أن تسمحوا ل�ي
دع��م مجموع��ة البن��ك  أع��رب ع��ن أود أن ام��ال��دول اإلس��المیة. ك ف��ي تعزی��ز التع��اون االقتص��ادي ب��ین الملموس��ة

ا مجتمع�ة المتعلقة بالتعجیل بجھودن� فخامتكمالتي وردت في خطاب  القیمةالكامل للمقترحات  االسالمي للتنمیة
 تعزیزاً للتعاون االقتصادي بین الدول اإلسالمیة.  ،لطرح مزید من المبادرات

 
 ،على امتداد السنین التي أرستھا مع الكومسیك المتمیزةعالقات بالمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة تعتز 

العدید من المبادرات والبرامج التي اعُتمدت  وإطالقشریكاً استراتیجیاً في تنفیذ قرارات الكومسیك  باعتبارھا
ودعم التجارة البینیة بین الدول  "التفضیلیةنظام التجارة "وفي مثل ھذه المنتدیات مثل استراتیجیة الكومسیك 

كما یسر مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة ممثلة بالمؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان  .األعضاء
 COMCEC Business)أن تتقدم بمبادرة جدیدة إلنشاء مركز الكومسیك لذكاء االعمال    (ICIEC)الصادرات 

Intelligence Center) لذي من شأنھ دعم ومساعدة أصحاب المصلحة والشركاء من القطاعین العام وا
 والخاص في إتخاذ قراراتھم اإلستراتیجیة لألعمال.
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 ،فخامة الرئیس
 ،اإلخوة واألخوات 

لنم��و الس��كاني المتس��ارع، وتغی��ر المن��اخ، وانتش��ار وتفش��ي ابرزھ��ا م��ن أإن بل��داننا تواج��ھ تح��دیات عدی��دة، 
أس��تحدث البن��ك م��ؤخراً  بھ��ة ھ��ذه التح��دیاتولمجا. الش��باب وس��طخاص��ة وازدی��اد البطال��ة  األم��راض واألوبئ��ة

رئ��یس البن��ك الخماس��ي ال��ذي یھ��دف إل��ى تعمی��ق وتوس��یع الش��راكات م��ع الحكوم��ات والقط��اع الخ��اص برن��امج 
 الن التح�دیات الت�يوالمؤسسات الخیری�ة ومؤسس�ات المجتم�ع الم�دني والجامع�ات ومراك�ز األبح�اث واألف�راد 
وب�ذلك س�یقوم البن�ك تواجھھا دولنا األعضاء كثیرة وعمیقة ومتش�عبة وتتطل�ب تض�افر جھ�ود جمی�ع اإلنم�ائیین 

بإنشاء شبكات من الشركاء اإلنم�ائیین ف�ي مختل�ف المج�االت معتم�داً ف�ي تنفی�ذ ذل�ك عل�ى تطبی�ق سالس�ل الق�یم 
م��ن خاللھ��ا یق��دم ال��دعم ف��ي ش��كل حزم��ة متكامل��ة تش��مل التموی��ل وبن��اء الق��درات الفردی��ة المض��افة والت��ي 

والمؤسسیة وتط�ویر الق�وانین وإع�داد الدراس�ات وبھ�ذا األس�لوب نرف�ع م�ن األث�ر التنم�وي لت�دخالت مجموع�ة 
البن�ك أكث�ر التحول نحو الالمركزیة بالتوسع في فتح مراكز إقلیمیة لتك�ون مجموع�ة  األعضاءالبنك في الدول 

 احتیاجاتھا التنمویة.قرباً من الدول األعضاء بما یضمن سرعة التجاوب مع 
 

المنصات اإللكترونیة لحش�د الم�وارد المالی�ة والبش�ریة وتب�ادل  استخدامویشمل برنامج الرئیس الخماسي أیضاً 
یع التح�ول نح�و تبن�ي إدخال العلوم واإلبتكار في جمیع أنشطة مجموعة البن�ك منھ�ا تش�جالخبرات والمعارف و

لمب��درات البن��ك ف��ي إنش��اء الم��دن الخض��راء الذكی��ة والبن��ى التحتی��ة الص��دیقة للبیئ��ة ودع��م ھ��ذا دولن��ا األعض��اء 
 .التوجھ بإصدار الصكوك الخضراء

 
والبیئی��ة م��ن القض��ایا الت��ي یولیھ��ا البرن��امج أھمی��ة التحص��ن والمنع��ة ض��د الك��وارث االقتص��ادیة واالجتماعی��ة 

 البنك مؤخراً بإنشاء إدارة متخصصة تتولى ھذه المھمة.خاصة وقد قام 
 

 فخامة الرئیس،
 اإلخوة واألخوات،

حل�ول للتح�دیات التنموی�ة  إلیج�ادإن العلم والتكنلوجیا واإلبتكار ھي المحرك الرئیسي للتنمیة وھ�ي األداة الناجع�ة 
الت��ي تواج��ھ الع��الم ف��ي مختل��ف المج��االت: الطاق��ة النظیف��ة، المی��اه الص��الحة للش��رب، الجف��اف، القض��اء عل��ى 

، تحس��ین ج��ودة لتعل��یم، االرتق��اء بالص��حة , ... ول��ذلك تض��من برن��امج ال��رئیس االم��راض، القض��اء عل��ى الفق��ر
م��ن ل��دول األعض��اء ف��ي بن��اء منظوم��ة متكامل��ة الخماس��ي خارط��ة طری��ق وخط��ة عم��ل تھ��دف إل��ى مس��اعدة ا

المؤسس��ات وإیج��اد اآلی��ات المناس��بة لل��ربط بینھ��ا لتحفی��ز المبتك��رین والعلم��اء والمس��تثمرین والجامع��ات ومراك��ز 
األبحاث للمساھمة في إیجاد حلول مبتكرة لمشاكل التنمیة بما یحقق التنمیة المستدامة وتحس�ین ج�ودة حی�اة الن�اس 

والتكنلوجی�ا واإلبتك�ار بقیم�ة خمس�مائة ملی�ون دوالر س�اھم البن�ك بمائ�ة أنشأ البنك صندوقاً للعل�م وفي ھذا اإلطار 
ملیون دوالر وساھم صندوق التضامن اإلسالمي بمبلغ مائة ملیون دوالر وق�د ح�از الص�ندوق عل�ى مبارك�ة ق�ادة 

ي انعق�د ف�ي مدین�ة أس�تانا ف�ي كازاخس�تان االجتماع القمة األول للعلوم والتقنیة واالبتكار وال�ذالعالم اإلسالمي في 
ول منص��ة الكترونی��ة م��ن نوعھ��ا ف��ي الع��الم للعل��وم والتقنی��ة واإلبتك��ار والت��ي أ ب��إطالققریب��اً وس��وف یق��وم البن��ك 

وص�ناع الق�رار والجامع�ات ومراك�ز األبح�اث وغیرھ�ا م�ن ستكون بمثابة حلقة ت�ربط جمی�ع العلم�اء والمبتك�رین 
س�تحول فیم�ا بع�د إل�ى المؤسسات من خالل ھذه المنصة ستكون الدعوة لتقدیم العلماء والمبتكرین أفك�ارھم والت�ي 

ف��ي تس��جیل إبتك��اراتھم م��ن منتج��ات تجاری��ة وس��تكون ألول م��رة تعط��ى الفرص��ة إلبن��اء وبن��ات ال��دول األعض��اء 
 مي للتنمیة.خالل البنك اإلسال

 
 

 فخامة الرئیس،
 اإلخوة واألخوات،

مجموع�ة ب�ین ال�دول األعض�اء عل�ي راس اھتمام�ات ب�رامج ومش�اریع ظل تعزیز التعاون والتكام�ل االقتص�ادي 
لرف��ع النم��و محف��زا للتنمی��ة، كم��ا ان��ھ یش��كل أح��د مح��اور برن��امج ال��رئیس الخماس��ي باعتب��اره البن��ك اإلس��المي 

 وزیادة مساھمة القطاع الخاص في التنمیة. االقتصادي 
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الس�بل والوس�ائل الجدی�دة الكفیل�ة الستكش�اف  تس�عياإلس�المي للتنمی�ة  م�ا فتئ�ت مجموع�ة البن�كوفي ھذا الص�دد، 
 أطلق�تس�بیل المث�ال  عل�ى مب�ادرات عدی�دة ت ف�ي ھ�ذا الخص�وصبتعزیز التعاون بین ال�دول األعض�اء، واعتم�د

بھ�دف تش�جیع التب�ادل التج�اري ب�ین ال�دول األعض�اء ف�ي بدایة ھذا العام برنامج جسور التجارة العربیة االفریقیة 
اعتم�دت المجموع�ة كما العربیة، برنامج المساعدة من اجل التجارة للدول  2013في العام  أطلقت كماالمنطقتین 

م�ن ول الجنوب التي تمكن ال�دول األعض�اء بین د (Reverse Linkages)أسلوب تبادل المعارف والخبرات 
وع��الوة عل��ى ذل��ك، ف��إن البن��ك بص��دد وض��ع  والتكنولوجی��ا لفائ��دة دول أعض��اء أخ��رى.نق�ل الخب��رات والمع��ارف 

استراتیجیتھ للتعاون واالندماج اإلقلیمي في صیغتھا النھائیة. وستترجم ھذه االستراتیجیة إلى برامج ش�بھ إقلیمی�ة، 
. وفي إط�ار ھ�ذه االس�تراتیجیة، ف�إن والتجارة االقتصادیة، مثل: الطاقة والزراعة والنقلتشمل مختلف القطاعات 

مث�ل البرن�امج  اإلقلیمیةوالبرامج حصة كبیرة من مبالغ التمویل المعتمدة سنویاً من البنك سُتخصص للمشروعات 
ونأم�ل أن ت�ؤدي ھ�ذه المش�روعات اإلقلیمی�ة إل�ى تكام�ل  فریقیا.إلتنمیة الخاص آلسیا الوسطي والبرنامج الخاص 

 أكبر بین الدول األعضاء.
 

 أصحاب المعالي،
 ،اإلخوة واألخوات 

تن��اول تتب��ادل اآلراء ف��ي ال��دورة الثالث��ة والثالث��ین للكومس��یك  جلس��ةأش��یر إل��ى أن أن مم��ا ی��ثلج الص��در لإن��ھ 
عنوان "تحسین ممرات النقل عبر حدود الدول األعضاء في منظم�ة التع�اون اإلس�المي". تحت  موضوع النقل
وذلك في سیاق اس�تراتیجیة  ،أولویة قصوى من مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةببالفعل  حظیتفممرات النقل 

النق�ل عب�ر م�ن مم�رات  وق�د س�اھمت مجموع�ة البن�ك ف�ي تموی�ل العدی�د ،جموعة للتعاون والتكامل اإلقلیميالم
بط ب��ین االس��كك الحدیدی��ة ال��رمم��ر "و "مم��ر الطری��ق عب��ر الص��حراء"مث��ل  الح��دود ف��ي الس��نوات األخی��رة

-CASA( 1000-. وی��دعم البن��ك أیض��ا مم��رات الطاق��ة مث��ل مش��روع كاس��اای��ران-تركمنس��تان-كازاخس��تان
تان قیرغیزس���تان وطاجیكس���تان وباكس��� ك���ل م���ن)، وھ���و مش���روع ب���ارز ل���ربط ش���بكات الطاق���ة ف���ي 1000

. وتظل المجموعة ملتزمة بإنشاء مزید من ممرات النق�ل لتیس�یر التج�ارة وحرك�ة األش�خاص عل�ى وأفغانستان
قلیم�ي. ونح�ن نتطل�ع إل�ى وبذلك تسھم في تحقی�ق تعزی�ز التكام�ل عل�ى الص�عید اإل ،نحو أكثر كفاءة وأقل تكلفة

 .الجلسةھذه  االطالع على التوصیات التي ستصدر عن
 

 فخامة الرئیس،
 ،اإلخوة واألخوات 

تش��رفت بطرحھ��ا عل��ى أن أخت��تم كلمت��ي، اس��محوا ل��ي أن أتط��رق س��ریعا ال��ى المب��ادرات ال��ثالث الت��ي قب��ل 
تفعی�ل اجتماعكم الموقر السنة الماض�یة وھ�ي تعمی�ق وتعم�یم برن�امج التمك�ین االقتص�ادي للش�عب الفلس�طیني، 

  (Resilience)األزم��ات م��ن  وتعزی��ز المنع��ة الحض��اري،دور الش��باب وإدم��اج رؤاه ف��ي التنمی��ة والبن��اء 
 وتفعیل منظومة الھالل األحمر بآلیات للتعامل مع األزمات. 

 
م في جدة أول قمة انظم البنك خالل اجتماعھ السنوي الثاني واألربعین الذي انعقد ھذا العفقد وكما تعلمون 

وتعكف مجموعة البنك حالیا لتنفیذ توصیات ھذه القمة. ومن جھة أخرى اھتم البنك  ،موجھة لقضایا الشباب
شارك ، كما بصفة خاصة بموضوع المنعة وأنشأ إدارة في الھیكلة الجدیدة للبنك تعنى بھذا الموضوع الھام

الھالل المعنیة بمنظومة البنك في االجتماعات التحضیریة على مستوى مؤسسات منظمة التعاون االسالمي 
األحمر. أما فیما یتعلق بتعمیق وتعمیم برنامج التمكین االقتصادي للشعب الفلسطیني فیسرني أن أعرض 
 علیكم فیلما قصیرا عن انجازات البنك في ھذا البرنامج الھام والتوجھات المستقبلیة لتعزیزه ومزید دعمھ.

مع شركائنا األعزاء األوفیاء اتفاقا إلطالق كما یسرني أن أنھي إلى كریم علمكم أن البنك سیوقع الیوم ھنا 
الحلقة األولى من مشروعنا النموذجي " مشروع التمكین االقتصادي لألسر الفلسطینیة الالجثة من سوربا في 
تركیا".  ویتضمن المشروع استقطاب موارد جدیدة، وفتح باب المشاركة بین الناس ( الجمھور) والقطاعین 

 ( Public Private People Philanthropic-Partnershipیر (العام والخاص وفاعلي الخ
(PPPP-P :الوكالة التركیة للتعاون الدولي، ).  وأغتنم ھذه الفرصة ألشكر كل الشكر كل أولئك الشركاء

والھالل األحمر التركي، والمركز اإلسالمي للتدریب والبحوث االقتصادیة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
) ، وصندوق ضمان AFADفاء الدولیة بأندونیسیا، وإدارة الكوارث والطواريء التركیة (ِ ومؤسسة و

 .(TOBB)، واتحاد الغرف وتبادل السلع التركي    (KGF) اإلقراض التركي
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. فب�دون لدعمھا المتواصل لمجموعة البن�ك اإلس�المي للتنمی�ة ؛توجیھ الشكر لجمیع الدول األعضاء ختاماوأود 

 . الماثلة امامكمھذا الدعم ما كان لھذه المجموعة أن تتمكن من تحقیق اإلنجازات 
 

اجتماعات الدورة الثالث�ة والثالث�ین للجن�ة االقتص�ادیة للتع�اون التج�اري واالقتص�ادي النجاح لمداوالت وأتمنى 
(COMCEC)، ی��ز التع�اون ب��ین آم�الً ف��ي أن تخ�رج بتوص��یات ومقترح�ات ملموس��ة تھ�دف إل��ى ترقی�ة وتعز

 األعضاء. الدول
 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.

 
------------------- 

---------- 



 

 

 

 

 

 

 

 )5المرفق (
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 األصل: باإلنجلیزیة
 

 تقریر االجتماع الواحد الثالثین
 للجنة الدورة

 )2017نوفمبر  19(اسطنبول، 

في اسطنبول على هامش  2017نوفمبر/تشرین الثاني  19انعقد االجتماع الواحد والثالثون للجنة الدورة التابعة للكومسیك في  .1
 .للكومسیك والثالثین ةالثالثلدورة ا
 
األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي  ب تنسیق الكومسیك. وٕالى جانبمكتل سلجوك كوتش، مدیرید ترأس االجتماع الس .2

 : ظمة التعاون اإلسالمي االجتماعومكتب تنسیق الكومسیك، حضرت المؤسسات التالیة التابعة لمن

 .یب للدول اإلسالمیةمركز البحوث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدر   -
 ز اإلسالمي لتنمیة التجارة المرك -
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة  -
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة -المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة  -
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة - مؤسسة التعاون االسالمیة لتأمین اعتمادات االستثمارات  واعتمادات الصادرات -
 ارة والصناعة والزراعةالغرفة اإلسالمیة للتج -
 مي لمالكي البواخراالتحاد اإلسال -
 معهد المواصفات والمقاییس للدول اإلسالمیة -

 
 للتداول بشأنها: التالیة بنود جدول األعمال وقد وافق االجتماع على  .3

 سیكتنفیذ استراتیجیة الكومسیك: مساهمات المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في استراتیجیة الكوم •

مع استراتیجیة الكومسیك وتوصیات ظمة التعاون اإلسالمي تماشًیا قائمة األنشطة التي تقوم بها المؤسسات التابعة لمن -
 الكومسیك الوزاریة الخاصة بالسیاسات

 توصیات الكومسیك الوزاریة الخاصة بالسیاساتخدام تمویل مشروع كومسیك لتنفیذ است -

 ابعة لمنظمة التعاون اإلسالميمسألة قیاس أثر أنشطة المؤسسات الت -

 بین المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي تعزیز التعاون والتنسیق •

 تطویر برامج تستغرق عدة سنوات لبناء القدرات التقنیة  -

مساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المحتملة في مجال تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة في الدول األعضاء في  •
 ظمة التعاون اإلسالمي من

  2025تنفیذ قسم التعاون االقتصادي من برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام  •

 أي مسألة أخرى •
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 تنفیذ استراتیجیة الكومسیك: مساهمات المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في استراتیجیة الكومسیك
 
سات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في تحقیق استراتیجیة الكومسیك المؤس مساهماتبعد تسلیط الضوء على أهمیة  .4

وتوصیات الكومسیك الوزاریة الخاصة بالسیاسات، استعرضت اللجنة أنشطة المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة 
إلى نوفمبر/تشرین  2016ألّول ة من دیسمبر/كانون االتي تمت والمخطط إتمامها وذلك تماشیًا مع استراتیجیة الكومسیك للفترة الممتدّ 

المتعّلقة بمجاالت التعاون والسیما التجارة والنقل واالتصاالت والسیاحة والزراعة والتخفیف من حدة الفقر والتعاون  2017الثاني 
 ها.ل جنة علًما بأنشطتها المخططلالمالي. كما أحاطت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة ال

(ترد قائمة األنشطة المنظمة والمزمع تنظیمها من قبل المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي والمتوافقة مع استراتیجیة الكومسیك 
 ) 1في المرفق  2018إلى نوفمبر/تشرین الثاني  2016الثاني في الفترة الممتّدة من نوفمبر/تشرین 

 
ه منذ انعقاد الدورة الثانیة والثالثین للكومسیك، أنجزت المؤسسات التابعة لمنظمة وأبلغ مكتب تنسیق الكومسیك اللجنة بأن .5

% في مجال 8% في مجال التجارة و30.4% في مجال التخفیف من حدة الفقر و32.1نشاًطا ومنها  237التعاون اإلسالمي 
بشكل خاص على برامج التدریب والمساعدة الفنیة  أّما فیما یتعلق بنوع األنشطة، ُأعلمت اللجنة بأّن المؤسسات قد ركزت الزراعة.

 %)13.5%) وورش العمل (16.9%) وعلى اجتماعات مجموعة العمل والخبراء المختلفة (34.6(
 
في  الستراتیجیةالسلع ا لوعي بشأنوبعد أن أحیطت اللجنة علًما بجهود مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة الرامیة إلى زیادة ا .6

في منظمة المؤتمر اإلسالمي، سلطت الضوء على وجوب تبني مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي هذا النوع من البلدان األعضاء 
العالقات التجاریة البینیة ضمن األنشطة في كافة مجاالت التعاون. وعالوة على ذلك، وٕالى جانب الجهود المبذولة الرامیة إلى زیادة 

اهتمامًا مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي ذات الصلة  ایالء على ضرورةاتفقت اللجنة یة، من الناحیة الكمالتعاون اإلسالمي  منظمة 
ولبذل الجهود في سبیل تعزیز قاعدة االستثمارات واإلنتاج في الدول خاًصا لنوعیة التجارة من ناحیة مكوناتها وقیمتها المضافة 

 برامج وأنشطة مختلفة . هاتنفیذأثناء وذلك األعضاء 
 
إبراز أنشطة المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي بشكل أفضل، وبخاصة تلك المتماشیة مع استراتیجیة وبهدف  .7

السیاسات المعتمدة على المستوى الوزاري، طلبت اللجنة من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الخاصة بتوصیات الالكومسیك و 
 ءمة أنشطتها مع التوصیات الخاصة بالسیاسات.  اإلسالمي أن تشیر في قوائم أنشطتها إلى مدى مال

 
أعلم مكتب تنسیق الكومسیك اللجنة بالمواضیع القطاعیة التي سیدعمها خالل الدعوة السادسة إلى تقدیم مقترحات المشاریع  .8

ؤسسات التابعة دت اللجنة على أهمیة تقدیم الم، شدّ مشاریع الكومسیك. وفي هذا الصدد ، في إطار تمویل2018وذلك في سبتمبر 
لمنظمة التعاون اإلسالمي لمقترحات المشاریع من خالل تمویل مشاریع الكومسیك من أجل تحقیق توصیات الكومسیك الوزاریة 

أّكدت اللجنة مّرة أخرى على وجوب استخدام مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لتوصیات الكومسیك الوزاریة و الخاصة بالسیاسات. 
 لدى التخطیط ألنشطتها وبرامجها المستقبلیة في مجال التعاون. الخاصة بالسیاسات 

 
وفي هذا الصدد، عرض ممثلو المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة خبراتهم المتعلقة بقیاس أثر أنشطتهم.  .9

أبلغت المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة (مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة) المشاركین عن "تقریر المؤسسة الدولیة اإلسالمیة 
وعالوة  وتطویرها. ا المؤسسة في مجال تمویل التجارةلتمویل التجارة السنوي حول فعالیة التنمیة"، الذي یقیم أثر األنشطة التي تنفذه

 على ذلك، أطلع مكتب تنسیق الكومسیك اللجنة على ممارسات المنظمات الدولیة األخرى لتقییم األثر. 
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 تعزیز التعاون والتنسیق بین المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي
 

دة سنوات لبناء القدرات تطویر برامج تستغرق ع« خّص جهود المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة في مجالوفیما  .10
مركز األبحاث التجارة (مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة) اللجنة بمالحظات  ، أبلغت المؤسسة اإلسالمیة العالمیة لتمویل »التقنیة

مج برنا«بشأن  اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة والغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة
وشكرت اللجنة » التعاون/بناء القدرات  لعّدة سنوات في مجال تیسیر التجارة بهدف تحسین التعاون اإلقلیمي والتواصل السلس.

زیادة الوعي حول أهمیة  المبذولة في سبیلالتجارة (مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة) على جهودها  المؤسسة اإلسالمیة العالمیة لتمویل 
 تعاون لعدة سنوات بدًال من البرامج القائمة على نشاط واحد.تطویر برامج ال

 
مساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المحتملة في مجال تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة في الدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي
 

اللجنة بنتائج "الدراسة االستقصائیة  سالمیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإل أبلغ مركز البحوث اإلحصائیة واالقتصادیة  .11
المتعّلقة بأولویات أهداف التنمیة المستدامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" التي تّم تعمیمها على البلدان األعضاء 

أرسلت دولة عضو  33. لوحظ أّن ثینتماشًیا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورتي الكومسیك الحادیة والثالثین والثانیة والثال
أبلغ مركز البحوث واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة.  إلى مركز البحوث اإلحصائیة واالقتصادیة  ةردودها الكاملة أو الجزئی
هي على سّلم أولویات  لیةالتا التنمیة المستدامة أهدافواالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة المشاركین بأّن  اإلحصائیة واالقتصادیة 

القضاء على : "2والهدف  ضمان تمتع الجمیع بأنماط عیش صحیة وبالرفاهیة في جمیع األعمار"" :3الدول األعضاء وهي الهدف 
 ".ن: "القضاء على الفقر بجمیع أشكاله في كل مكا1وتعزیز الزراعة المستدامة" والهدف  المحّسنة التغذیةو الجوع وتوفیر األمن الغذائي 

اللجنة بأن التحدیات الرئیسیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة  مركز البحوث اإلحصائیة واالقتصادیة وعالوة على ذلك، أبلغ 
، المناسبة التي تواجه البلدان األعضاء لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة هي نقص الموارد المالیة، وعدم كفایة قدرات الموارد البشریة

كما ُأحیطت اللجنة علًما بأن مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة  الدعم السیاسي.ونقص 
 سیرفع إلى الدورة الوزاریة للكومسیك تقریًرا أعّده عن ردود الدول األعضاء حول الدراسة االستقصائیة. 

 
المحّضرة من » لمنظمة التعاون اإلسالمي المتعّلقة بأهداف التنمیة المستدامةقائمة أنشطة المؤسسات التابعة «راجعت اللجنة  .12

 2018و 2017 للعامتماشًیا مع القرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسیك الوزاریة الثانیة والثالثین  مكتب تنسیق الكومسیكقبل 
وطلبت اللجنة  .مخطط لها لتنفیذ أهداف التنمیة المستدامةوأبلغت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة اللجنة بأنشطتها ال

المذكورة في دراست مركز أنقرة االستقصائیة من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التنّبه الحتیاجات الدول األعضاء وأولویاتها 
 التخطیط ألنشطتها المتعلقة بأهداف التنمیة المستدامة.اآلنف ذكرها و 

لمنظمة والمزمع تنظیمها من قبل المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي والمرتبطة بأهداف التنمیة (ترد قائمة األنشطة ا
 ) 2في المرفق  2018 - 2017امة للفترة بین المستد

 
 2025تنفیذ قسم التعاون االقتصادي من برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام 

 
دت اللجنة : أكّ 2025برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام والتجاري من  وفیما یخص تنفیذ المكّون االقتصادي .13

فیما خّص تنفیذ لتعاون اإلسالمي واللجان الدائمة أهمیة الحصول على مدخالت من الدول األعضاء، والمؤسسات التابعة لمنظمة ا
حسین الخطة ولتنفیذها االستفادة من المدخالت لت . والحظت اللجنة ضرورة2025برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام 
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أشارت اللجنة إلى إمكانیة االستفادة من اللجان الدائمة بما فیها الكومسیك في مجاالت تخصصها،  بشكل فّعال. وفي هذا اإلطار،
 لتسریع تلقي المدخالت من الدول األعضاء.

 

ب آخذوآى  زآك  ل

الصادرات (مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة)  تمادات االستثمارات واعتمادات اع قدمت مؤسسة التعاون اإلسالمیة لتأمین  .14
عرًضا عن مقترحها عن "مركز ذكاء األعمال". وبعد تسلیط الضوء على التحدیات المتعلقة بمحدودیة البیانات، وقضایا الجودة 

مؤسسة التعاون  رات، سجّلت اللجنة اقتراحوارتفاع تكلفة المعلومات، فضال عن أهمیة ذكاء األعمال في عملیة إتخاذ القرا
 تقدیم المزید من هاوطلبت منالصادرات (مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة)  اعتمادات االستثمارات واعتمادات  اإلسالمیة لتأمین 

صلة ومشاركتها التفاصیل حول المقترح بالتعاون مع المؤسسات األخرى في منظمة التعاون اإلسالمي وٕاعداد مذكرة مفاهیمیة مف
 المقبل. لجنة الدورة ذات الصلة قبل شهر واحد من اجتماع منظمة التعاون اإلسالميمع مؤسسات 

 
 اختتم اجتماع اللجنة بتوجیه الشكر.  .15

 
 

-------------------- 
--------- 
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 باإلنجلیزیة : األصل

  البیان الختامي لمعالي الوزیر لطفي إلفان
 وزیر التنمیة للجمهوریة التركیة

 )2017نوفمبر  23(اسطنبول، 
 

 معالي الوزراء،
 السادة ممثلي الوفود الموقرین، 

 

 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته.

لقد وصلنا بنجاح إلى نهایة الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك بعد مناقشات مثمرة وبناءة. وقد استفدنا أیًضا بشكل 
الموضوع الرئیس لجلسة تبادل وجهات  -كبیر من الجلسات الخاصة الحیویة التي عقدت حول ممرات النقل 

سسات منظمة التعاون اإلسالمي، فضًال عن النظر لهذا العام. وأود أن أشكر كافة المندوبین وممثلي مؤ 
 المؤسسات الدولیة األخرى، وأعضاء فریقنا على إسهاماتهم الناشطة خالل الدورة.

 السادة المشاركین الموقرین،

یشهد النشاط االقتصادي العالمي نموا في البلدان المتقدمة والناشئة على السواء. وحتى لو تراجع النمو ألقل من 
المعّدالت المسجلة في سنوات ما قبل األزمة، ترسم التطورات األخیرة والتوقعات المستقبلیة صورة واعدة. ووفًقا 

في المائة على التوالي للسنوات  3.7و  3.6مو العالمي لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن یبلغ معدل الن
وهي نسب أعلى من العام المنصرم. وفي هذا اإلطار، علینا أن نأخذ في االعتبار أن النمو لن  2018و  2017

 یكون مستدامًا ما لم یتم دعم االنتعاش الحالي بسیاسات هیكلیة حاسمة.      

وكما نعلم جمیًعا، ال یزال االقتصاد العالمي عرضة لألزمات بسبب عوامل مختلفة. ولكن، باستطاعة الدول تقلیل 
آثار األزمات من خالل السیاسات المتینة والتعاونیة. من الواضح جد�ا أن البلدان والمناطق التي عززت قدرة 

مبادرات تعاونیة فعالة باستطاعتها أن تعافى دائًما اقتصاداتها على الصمود بمساعدة سیاسات اقتصادیة سلیمة و 
من األزمات في وقت قصیر جًدا. وبعبارة أخرى، یتم التعامل مع أثر التقلبات المحلیة والخارجیة بطریقة صحیة 
من دون إلحاق ضرر كبیر بمحركات النمو. وبالتالي ینبغي دمج جهودنا الرامیة إلى تحقیق هیكل مالي 

 لیم مع سیاسات محلیة وٕاقلیمیة متینة.  واقتصادي دولي س

ال یتمّتع أحد منا باالكتفاء الذاتي التام، وبالتالي نحن بحاجة دائًما إلى التجارة. وفي الواقع قال رسولنا علیه 
وقد برهن حدیثه علیه الصالة ». علیكم بالتجارة فإن فیها تسعة أعشار الرزق«الصالة والسالم في هدیه الحكیم: 
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على صحته على مدى األزمان.وفي ذلك هدایة لنا جمیعًا. ومن هذا المنطق، علینا أن نتذكر أن التجارة والسالم 
 تتضمن كذلك ریادة األعمال واستكشاف مجاالت جدیدة لألعمال. 

 السادة ممثلي الوفود الموقرین،

كالیف التشغیلیة وتیسیر التكامل علینا إزالة الحواجز الجمركیة وغیر الجمركیة التي تعیق التجارة، بهدف تقلیل الت
اإلقلیمي. وینبغي أن نسعى لتحقیق استفادة أكبر من الفرص الضخمة التي تتیحها التجارة، نظرًا لكونها داعمًا 

 رئیسیًا للنمو والتكامل. 

بین أیدینا أدوات بالغة األهمیة، ومنها نظام األفضلیة التجاریة بین دول منظمة التعاون اإلسالمي، تمكننا من 
تعزیز التجارة بین دولنا الشقیقة. وكان من دواعي سرورنا أن نعرف بأن بروناي دار السالم وّقعت وصادقت 

ن دول منظمة التعاون اإلسالمي، بینما قدمت المملكة مؤخرًا على االتفاقیة اإلطاریة لنظام األفضلیة التجاریة بی
 المغربیة قائمتها المحّدثة من عقود االمتیاز. 

أعضاء آخرین، وآمل أن تقوم الدول األعضاء األخرى التي صادقت  3وبهذا أصبحنا نحتاج فقط إلى انضمام 
 ر هذه اآللیة المهمة بإذن اهللا. على االتفاقیة بتقدیم قوائمها المحدثة بأسرع وقت ممكن، لنستطیع جني ثما

أصبحنا أقرب من أي وقت مضى لتحقیق هذا الحلم المرتقب. فدعونا ال نوفر جهدًا لوضع تلك اآللیة موضع 
 التنفیذ، ومن ثم نبدأ تطبیق الترتیبات التجاریة الطموحة

 السادة الزمالء،

قطة في جلساتنا السابقة. واآلن أود أو أطلع تتجلى أهمیة تعزیز وتنویع تجارتنا، ولطالما رّكزُت على هذه الن
 سعادتكم على مجموعة من المؤشرات المنذرة التي نحتاج لدراستها. 

 863تریلیون و 1ملیار دوالر إلى  713تریلیون و 2، انخفضت قیمة صادراتنا من 2016و  2010بین عامي 
ملیار دوالر خالل أربع سنوات فقط. وهذا هو السبب الرئیسي في تحول  850ملیار دوالر، مما یعني هبوطًا قدره 

 ملیار دوالر خالل الفترة ذاتها.  106ملیار دوالر، إلى عجز بقیمة  600الفائض التجاري لدینا، والذي وصل إلى 

واد الخام والسلع علینا اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة فورًا من أجل تنویع اقتصادیاتنا وتقلیل اعتمادنا على الم
الفردیة. وقد نجح عدد من الدول األعضاء في هذا المسعى ولتتكیف تلك االقتصادیات مع الظروف المتغیرة، 
عملت تلك الدول األعضاء على اتخاذ خطوات مستمرة عبر إجراء التعدیالت الهیكلیة. إنها عملیة دینامیكیة 

 خرى السیر على النهج ذاته لتحقیق أهدافها.   مستمرة. وال شك في أن باستطاعة الدول األعضاء األ
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 الحضور الكریم، 

كما نعرف جمیعًا، فإن انخفاض تكلفة نقل السلع والبضائع على امتداد سلسة التورید العالمیة بأكملها من البائع 
 إلى المشتري، یساهم في زیادة حجم التجارة.  

وهناك عدد من العوامل التي أثرت وال زالت على النقل، كحجم البضائع المنقولة في الحاویات وحركة المرور على 
والتي قد تكون أكثر تلك العوامل  -طرق محددة، باإلضافة إلى كفاءة خدمات النقل وجودة البنیة التحتیة للنقل 

مثل بوابة للنمو االقتصادي وتنمیة التجارة. وال یقتصر دور أهمیة. وفي الواقع فإن جودة الخدمات والبنیة التحتیة ت
البنیة التحتیة المتطورة والفعالة على تقلیص المسافات، بل یعمل على دمج األسواق والربط بینها بتكالیف مخفضة 

 للغایة.  

ورًا ال غنى عنه في وفي السیاق ذاته، وكما ناقشنا في الجلسات السابقة، تؤدي ممرات النقل التي تتسم بالكفاءة د
ربط الدول والمناطق. إذ تربط ممرات النقل الموانئ البحریة باألسواق الداخلیة والدول والمناطق غیر المطلة على 
البحار بغیرها من األسواق. كما تقلل ممرات النقل المحّسنة من الزمن الالزم لعبور البضائع وتخفض تكلفة الشحن 

 عوامل حاسمة في دعم تنافسیتنا.  بین المواقع النائیة. وكل تلك

وباإلجمال، تعزز شبكات النقل السریعة والموثوقة وذات التكلفة المعقولة حجم التجارة واالستثمار بشكل ملموس، 
مما یخلق فرص العمل ویحّسن مستوى معیشة المقیمین في الدول الواقعة على تلك الممرات الممرات وفي 

 المناطق األخرى. 

تحسین ممرات النقل العابرة للحدود بین الدول األعضاء في «بأن اإلعالن الذي أقررناه الیوم حول أؤمن تمامًا 
 سینیر طریقنا نحو رفع مستوى الكفاءة في قطاع النقل وممرات النقل. » منظمة التعاون اإلسالمي

 الزمالء األعزاء

علینا أیًضا رفع مستوى بنیتنا التحتیة الناعمة، بما في ذلك كفاءة الحدود والجمارك وسالسة الممرات العابرة 
 للحدود الوطنیة. یجب تسهیل اإلجراءات الجمركیة والعبور فیما نبني ممرات النقل       

إدارة المخاطر الجمركیة في لقد حددنا موضوع جلسة تبادل وجهات النظر للعام القادم وهي: "تسهیل التجارة:
 البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ".  

ومن المؤكد أن تقاسم خبراتنا ومساعدة البلدان األعضاء الشقیقة األخرى في هذه المسألة الحاسمة سیعمق جهودنا 
 التعاونیة ویعزز إدارة مؤسساتنا الجمركیة.

 الضیوف الكرام،

أن أكرر امتناني الخالص لجمیع وفود البلدان األعضاء واألمانة العامة لمنظمة التعاون وقبل أن أختتم كلمتي أود 
 اإلسالمي ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي والمنظمات الدولیة األخرى على إسهاماتها القیمة.
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الفوریین وأود أیًضا أن أعرب عن خالص شكري لمكتب تنسیق الكومسیك، والمترجمین التحریریین والمترجمین 
وجمیع الموظفین المشاركین في تنظیم اجتماعنا لجهودهم الدؤوبة إلنجاح هذا الحدث. ویحدوني أمل صادق أن 
تؤدي مناقشاتنا ومداوالتنا في جلسة وجهات النظر وفي القرارات المتخذة إلى نتائج مثمرة للعالم اإلسالمي وتعمیق 

 تعاوننا كأمة إسالمیة.

بالدكم حاملین معكم ذكریات سعیدة من اسطنبول، وأتمنى لكم جمیعا رحلة آمنة إلى ربوع على أمل أن تعودوا إلى 
 أوطانكم. شكًرا جزیالً 

 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته.

 

--------------------- 
-------- 
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 األصل : باألنجلیزیة
 

 الن وزاري للكومسیكـــإع
 في الدول األعضاء الوطنیة حول تحسین ممرات النقل العابرة للحدود

 في منظمة التعاون اإلسالمي
 للكومسیك والثالثون الثالثة الدورة

 2017 /تشرین الثانينوفمبر 23-20 اسطنبول،
 

الکومسیك (اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري نحن، وزراء دولة وحکومة الدول األعضاء في 
في إسطنبول،  التي انعقدتوالثالثین للكومسیك،  ةالثالث الدورةبمناسبة  نالمنظمة التعاون اإلسالمي)، اجتمع

للتشدید على أھمیة األداء السلس لممرات النقل العابرة ، 2017تشرین الثاني / نوفمبر  23إلى  20من 
ما بین الدول األعضاء من أجل  والتعاون الوثیق في ،طنیة في منطقة منظمة المؤتمر اإلسالميللحدود الو
ة ممكنة لكي تنفذھا الدول األعضاء بھدف سیاسعن اقتراح توصیات  فضالً  ،ال للنقل العابر للحدوداألداء الفعّ 

 تعزیز التعاون وبناء القیم المشتركة والمصالح المتبادلة.
 

 :ولذلك، فإننا
التزامنا بالمبادئ واألھداف األساسیة المكرسة في استراتیجیة الكومسیك في میدان النقل  نؤكد من جدید

أھمیة كبیرة ألطر  نوليذات الصلة،  2025 -واالتصاالت، وأھداف برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي
لزخم الناشئ في مختلف لوتفاقات المختلفة المبرمة بین الدول األعضاء اإلالتعاون التي وضعت بموجب 

 لتحقیق أھداف الكومسیك؛وتتكامل بعضھا البعض  مجاالت التعاون التي یمكن أن تدعم
 احاسمً  ادورً وتؤدي جتماعیة للبلدان قتصادیة واالاالحیویة للتنمیة  بأن ممرات النقل العابرة للحدود تعدّ  قرّ نو

 .في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي البینیةفي زیادة حجم التجارة 
جتماعیة والبیئیة التي یمكن أن یحققھا تحسین كفاءة ممرات النقل العابرة للحدود قتصادیة واإلالفوائد اإل زنبر

 .الوطنیة
 
 ال بین الدول األعضاء یمكن أن یحسن أداء ممرات النقل العابرة للحدود الوطنیةأن التعاون الفعّ  دركن

في ھذا  المساھمة اإلیجابیةالقطاع الخاص على في منطقة منظمة المؤتمر اإلسالمي، ویشجع  الموجودة حالیاً 
 جمیع الممرات ویحلھا. فيالصعوبات التي قد تنشأ  ،، ویقلل إلى أدنى حدّ المجال

 
ما یتعلق بممرات النقل العابرة  التحدیات والمشاكل الرئیسیة التي تواجھھا الدول األعضاء فيأن  رنعتب

 :على النحو التاليھي  للحدود الوطنیة 
محدودیة الوعي بالجھات المعنیة وبخاصة على مستوى صانعي القرار، فیما یتعلق بالمزایا  .1

 االقتصادیة النسیابیة عمل ممرات النقل الدولیة،   
 ضعف اإلرادة السیاسیة بین الدول الواقعة على تلك الممرات، .2
عدم كفایة التعاون والتنسیق بین الدول الواقعة على الممرات، بما في ذلك عدم توفر إطار عمل  .3

مشترك ونظام لإلدارة. یؤدي ذلك إلى عدم فعالیة التنسیق المتعلق بتوزیع المھام والمسؤولیات، بما 
كاالت المانحة یتضمن التخطیط والجوانب المالیة بین الدول الواقعة على الممرات باإلضافة إلى الو

 المشاركة. 
نقص استراتیجیات/سیاسات النقل العابر للحدود الوطنیة المتنوعة التي تستھدف تلبیة احتیاجات  .4

 القطاع الخاص المختلفة
عدم كفایة أو دقة أو تحدیث المعلومات المتعلقة بالعملیات الخاصة بممرات النقل العابرة للحدود  .5

 لجمع البیانات،ل االوطنیة، وعدم وجود نظام فعّ 
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 تدني مستوى التشغیل المشترك والروابط المشتركة. وفي ھذا السیاق فإن التحدیات األساسیة ھي:  .6
 ،عدم كفایة التشغیل المشترك بین الطرق والسكك الحدیدیة ووسائل النقل البحریة 
  ،عدم كفایة إجراءات األعمال المنسجمة بین الدول الواقعة على ممرات النقل 
 ومعلوماتللسفر  تخطیطفي ما خّص التواصل الكافي لتقنیة االتصاالت والمعلومات ال عدم توفر 

 تھوإدار عنھ
 ،عدم التوافق بین المعاھدات الدولیة والقوانین واألنظمة الوطنیة والشؤون التشغیلیة 
 ،المشاكل المتعلقة بمواجھة التحدیات البیئیة وتوفیر وسائل المواصالت الموثوقة واالنسیابیة 
 انعدام التوازن في حركة المرور بین الطرق والسكك الحدیدیة، .7
 المشاكل السیاسیة بین الدول، مما یؤدي إلى القیود التجاریة والعقبات في نقاط عبور الحدود، .8
ما یتعلق بصیانة الطرق، وتجنب الخسائر الكبیرة  ضمان استدامة البنیة التحتیة لممرات النقل في .9

 في قیمة األصول،
 تكلفة تأمین البضائع أثناء عبورھا.ارتفاع  .10

التي یتعین السیاسة  تحدید توصیات تفق علىنضوء التحدیات والمشاكل المذكورة أعاله،  وعلى
 على الدول األعضاء تنفیذھا من أجل ضمان األداء السلس لممرات النقل العابرة للحدود الوطنیة

 ویرھا.في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي وتط الموجودة حالیاً 
 

 العوامل السیاسیة والمؤسسیة - أ
 

 مسارات النقل إلى ممرات للنقل بوجود أمانة دائمة أو تعزیز قدرات األمانات القائمة، تحویل .1
 معاھدة لممرات النقل كمقیاس نموذجي تستفید منھ الدول الواقعة على تلك الممرات، تطویر .2
إلى تعزیز التعاون والتنسیق والمسؤولیات ما یتعلق بالحاجة  الوعي لدى صانعي القرارات في زیادة .3

 المشتركة لتحسین األداء اإلجمالي لممرات النقل العابرة للحدود الوطنیة.
 اللجان الوطنیة لتیسیر التجارة والمواصالت، والتي تضم مختلف الوزارات والجھات المعنیة. تشكیل .4

 
 العوامل االقتصادیة والمالیة واالجتماعیة: - ب

 
إجراءات األعمال بین الدول الواقعة على تلك الممرات، بما في ذلك تبسیط وتسھیل عملیات/ تشجیع .1

 الدفعات على المعابر الحدودیة أو الدفع المسبق قبل الوصول إلى الحدود، 
المزایا االقتصادیة المحتملة لممرات معنیة في القطاعین العام والخاص حول الوعي لدى الجھات ال زیادة .2

 النقل العابرة للحدود الوطنیة،  
 من الموارد الدولیة بما فیھا آلیة تمویل مشاریع الكومسیك لتشجیع إقامة أمانات ممرات النقل، االستفادة .3
 على اعتماد تعرفة شاملة للنقل بالسكك الحدیدیة بین الدول الواقعة على طول ممرات النقل،التشجیع  .4
مخطط شمولي لتطویر ممرات النقل بما فیھا المتطلبات المالیة على المدى القصیر والمتوسط  إعداد .5

 والطویل،
 مع القطاع العام، نیة التحتیة لممرات النقلتطویر وتمویل وإدارة البفي عملیة القطاع الخاص  إشراك .6
على التجارة البینیة واالستثمارات انطالقاً من رؤیة رامیة إلى تعزیز حركة األشخاص وفرص  التشجیع .7

 العمل باإلضافة إلى التخفیف من الفقر على طول ممرات النقل.
 

 تسھیل التجارة: - ت
 

 االتفاقیات التجاریة الحالیة لتحدید العوامل المرتبطة بإزالة العوائق غیر المادیة للتجارة، مراجعة .1
التجارة البینیة لزیادة الطلب على ممرات النقل العابرة للحدود الوطنیة في دول منظمة التعاون  تحفیز .2

 اإلسالمي،
كفاءة التفتیش الجمركي عبر استحداث النقاط الحدودیة الشاملة، باالستفادة من أسالیب إدارة  تعزیز .3

 جدیدة في الجمارك، المخاطر (مثل نظام أسیكودا) وقنوات الضوء األخضر والتقنیات ال
 نظام كفء لجمع البیانات اإلحصائیة التجاریة، تطویر .4
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 نظام النافذة الموحدة،  تشجیع .5
 إصدار التأشیرات لرجال األعمال وملصقات التأشیرة للسائقین. تسھیل .6

 
 السالمة واألمن وااللتزام القانوني: - ث

 
 البرامج / اإلجراءات التي من شأنھا تعزیز األمن في ممرات النقل، تنفیذ .1
 تبادل الخبرات في مجال سالمة الطرق، تعزیز .2
محطات خدمة على جوانب الطرق بما فیھا االستراحات لتحسین رفاه السائقین والتخفیف من  إقامة .3

 إعیائھم،
  .ؤولیة القانونیة المتعددة الوسائلالمس تشجیع .4

 
 الفنیة والتشغیلیة:العوامل  - ج

 
/السكك الحدیدیة الحدیدیة، بما في ذلك عقد الطرق معاییر تصمیم البنیة التحتیة للطرق والسكك تحسین .1

 والمعابر الحدودیة، تغییر المقیاس نظامو
استدامة البنیة التحتیة لممرات النقل، بما یتضمن صیانة الطرق عبر فرض الرسوم المناسبة على  ضمان .2

 المستخدمین،
المعاییر التشغیلیة والخاصة بالمركبات، مثل أوزان وأبعاد المركبات والوزن الكلي للمركبة  توحید .3

 بحمولتھا،
التشغیل المشترك للسكك الحدیدیة بما فیھا الترخیص/االعتماد المشترك للسائقین والشروط  تحسین .4

 الموحدة للنقل،
 األلیاف البصریة وتتبع الشحنات،التواصل على طول الممرات بما في ذلك وجود كابل تحسین  .5
البنیة التحتیة اللوجستیة، كالمستودعات المتاحة لعدة مستخدمین عبر تعزیز التنسیق والتعاون بین  تحسین .6

 الجھات المعنیة،
 على طول ممرات النقل.  وجودتھا عدد المراكز اللوجستیةزیادة  .7

 
 العوامل البیئیة والطاقة - ح

 
تعدد وسائل النقل وبخاصة التشجیع على استخدام السكك الحدیدیة والنقل البحري من خالل  تشجیع .1

 االستثمار في مرافق النقل التي تتسم بالكفاءة،
استخدام المركبات والسفن األكثر سالمة للبیئة من خالل الحوافز واألنظمة الرامیة إلى تخفیض  تحفیز .2

 ات النقل.انبعاثات الكربون وتلوث الھواء في ممر
 

 رصد أداء ممرات النقل - خ
 

حجم الشحنات  یتضمن على سبیل المثال ال الحصر:نظام لجمع البیانات في ممرات النقل، تطویر  .1
زمن ، تدفق الحركة المروریة وتركیبتھا ،، بما فیھا حركة الشحنات الخطرةومكوناتھا التجاریة

حوادث و، ورسومھ تكالیف العبور، عبور الحدود فترة إجراء معامالت، الرحالت وسرعة المركبة
 الطرق، 

 إلعداد التقاریر حول أداء ممرات النقل وتطبیق السیاسات ونشرھاالبیانات المذكورة أعاله تحلیل  .2
 .السابق ذكرھا
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ت ھذه إذ توصلرجب طیب أردوغان، رئیس جمھوریة تركیا،  رئیسال لفخامةعرب عن شكرنا ن حنون
 .والثالثین للكومسیك تحت قیادتھ إلى خاتمة ناجحة ةالثالث ةالوزاری الدورة

 
للدورة ز الممیّ على حسن ضیافتھا وترتیبھا  ةتركیالجمھوریة لانعرب عن امتناننا للحكومة و ونحن

 .ةالوزاری
 

---------------- 
---------- 
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 مبادئ كومسیك التوجیھیة الموائمة سیاحیا للمسلمین بشأن تنظیم منشآت اإلقامة

 
بدأت الشركات السیاحیة في جمیع أنحاء العالم، مع ازدیاد أعداد المسافرین المسلمین الذین لدیھم 
احتیاجات فریدة ذات أساس دیني، في النظر بعین االھتمام الحتیاجات لھذه الشریحة المتنامیة 

سلمین الذین والمربحة من السوق. ُتَعَرف السیاحة الموائمة للمسلمین بأنھا "أنشطة المسافرین الم
  1ال یرغبون في اإلضرار باحتیاجاتھم الدینیة عند السفر لغرض ما، وھو أمر مسموح بھ". 

بالنظر إلى األھمیة المتزایدة لسوق السیاحة الموائمة للمسلمین، أمرت الكومسیك بإجراء 
 الدراسات الثالث التالیة بشأن السیاحة الموائمة للمسلمین:

ن: فھم جانبي العرض والطلب في البلدان األعضاء في منظمة السیاحة الموائمة للمسلمی .1
 المؤتمر اإلسالمي

السیاحة الموائمة للمسلمین: تطویر وتسویق منتجات وخدمات السیاحة الموائمة للمسلمین  .2
 في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

البلدان األعضاء في ): تنظیم منشآت اإلقامة في MFTالسیاحة الموائمة للمسلمین ( .3
 منظمة المؤتمر اإلسالمي

تنظیم مؤسسات اإلقامة  –وقد تم عرض نتائج الدراسة الثالثة بشأن السیاحة الموائمة للمسلمین 
في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على االجتماع التاسع لفریق العمل المعني 

 ة. في أنقر 2017فبرایر  16بالسیاحة الذي عقد في 

بدأت صناعة السیاحة، في األعوام األخیرة، في إدراك ومعالجة االحتیاجات المختلفة للمسافرین 
المسلمین. ینظر العدید من مقدمي خدمات السفر إلى السیاحة الموائمة للمسلمین باعتبارھا سوقا 

زم إدراجھا. واعدة. ال یوجد توافق في اآلراء حالیا بشأن عناصر السیاحة الموائمة للمسلمین الال
ومع ذلك، تعتمد منشآت اإلقامة في اتخاذ قرارھا على أساس سھولة التنفیذ والتكلفة والتأثیر 
المتوقع على الضیوف غیر المسلمین. وتظھر الدراسات السابقة أن ھناك تداخل بین احتیاجات 

ي أمور المسافرین المسلمین وغیر المسلمین في بعض المناطق، مثل موقع الفندق وسعره، وھ
تعتبر حاسمة للمسافرین، بغض النظر عن االنتماء الدیني. باإلضافة إلى ذلك، فإن المسلمین 
وغیر المسلمین على حد سواء یثمنون العدید من الخصائص التي تعد من معاییر الجودة التقلیدیة، 

ن المسلمین بما في ذلك النظافة والرحابة والتوافق. ومع ذلك، فقد أشار البحث إلى أن المسافری
لدیھم احتیاجات محددة تتعلق باإلیمان؛ والبعض منھا قد یتعارض مع احتیاجات المسافرین من 
غیر المسلمین، بما في ذلك، على سبیل المثال عدم وجود الكحول في مبان الفندق. ونظرا لتفاوت 

سیاحة فھناك مستویات السیاحة الموائمة للمسلمین من الخدمات والمرافق التي تقدمھا صناعة ال
 حاجة إلى التنظیم، وال سیما في قطاع اإلقامة.  

                                                           
. 2016كومسیك، فبرایر ” السیاحة الموائمة للمسلمین: فھم جانبي العرض والطلب في البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي.“ 1

 الموقع اإللكتروني.   
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تنظیم مؤسسات اإلقامة في البلدان األعضاء في  –دراسة السیاحة الموائمة للمسلمین واستنادا إلى 
، والتي تتضمن رؤى مستقاة من دراسات حالة ودراسات استقصائیة منظمة التعاون اإلسالمي

إلى تحلیالت للمعاییر القائمة، فإن ھذه الوثیقة تعرض المبادئ  ومقابالت مع الخبراء باإلضافة
التوجیھیة األساسیة لتنظیم السیاحة الموائمة للمسلمین لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي وللبلدان 
غیر األعضاء في تلك المنظمة.  وھي تقدم االعتبارات الرئیسیة الواجب اتباعھا عند تقییم 

یة العامة للسیاحة الموائمة للمسلمین، والمبادئ التوجیھیة للخدمات وإرساء المبادئ التوجیھ
والمرافق فیما یخص ذلك النوع من السیاحة لمختلف مستویات االستعداد لھا عبر البلدان 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وأخیرا، تم في ھذه الوثیقة تلخیص خیارات وضع سوق 

 ن.السفر للسیاحة الموائمة للمسلمی

 
 التقییم ووضع المعاییر للمبادئ التوجیھیة للسیاحة الموائمة للمسلمین

توصي الدراسة سالفة الذكر بقوة بتنظیم عناصر السیاحة الموائمة للمسلمین داخل قطاع اإلقامة 
(وإن یكن ذلك على مستوى متفاوت تبعا لبیئة البلد ونضجھا)، بالنظر إلى ردود الفعل القویة التي 

 الدراسات االستقصائیة والتعبیر الواضح عن األنواع المطلوبة من الخدمات.تتوفر من 

في استبیان المستھلكین الذي أجري ألغراض ھذه الدراسة، ألقى المستجیبون أھمیة كبیرة على 
في المائة من المستطلع  99األغذیة الحالل التي ینظمھا معیار إقامة موائم للمسلمین؛ اعتبر 

في المائة صنفوا ذلك أنھ مھم للغایة). أعقب ذلك مناقشة تقدیم  83مھم (رأیھم أن ذلك أمر 
في المئة من المستطلعین أنھا  95خدمات شھر رمضان، مثل بوفیھات اإلفطار، التي اعتبر 

 في المئة من المستطلعین بأنھ أمر مھم. 94مھمة، یلیھا اتجاه القبلة في غرفة الفندق، والذي قیمھ 

ة الموائمة للمسلمین للضیوف ضمانا باألصالة، وخاصة في حالة الغذاء یوفر تنظیم السیاح
الحالل، وھو یوفر توقعات متطابقة ویدعم النظام البیئي الصدیق لألسرة وھو أمر مفید للضیوف 

 المسلمین وكذلك للنمط الرئیسي من النزالء المسافرین مع أسرھم.

فھم جانبي العرض  :"السیاحة الموائمة للمسلمینالتحلیل والنتائج الرئیسیة للتقریر البحثي بعنوان 
السیاحة الموائمة للمسلمین: تطویر و" والطلب في البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي"

عاون وتسویق منتجات وخدمات السیاحة الموائمة للمسلمین في الدول األعضاء في منظمة الت
والتي تم إعدادھا بالفعل لصالح الفریق العامل بالسیاحة في الكومسیك، ویمكن أیضا  اإلسالمي"

أن تستخدمھ البلدان األعضاء في جھودھا الرامیة إلى تنظیم أماكن اإلقامة الموائمة لسیاحة 
 المسلمین.

 

 المبادئ التوجیھیة العامة للخدمات والمرافق الموائمة للمسلمین

ف صلة الخدمات والمرافق بالسیاحة الموائمة للمسلمین حسب طبیعة البلد.  یوضح سوف تختل
الرسم البیاني أدناه تقسیم البلدان استنادا إلى ما إذا كانت الدولة عضوا في منظمة التعاون 

 اإلسالمي أم ال، واستنادا إلى مستوى نظم السیاحة الموائمة للمسلمین اإلیكولوجیة المتاحة.
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 نظام السیاحة الموائمة للمسلمین اإلیكولوجي –دان تقسیم البل
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

استنادا إلى استعراض مختلف المبادئ التوجیھیة القائمة بشأن السیاحة الموائمة للمسلمین، ترد 
 أدناه قائمة 

موجزة بالمبادئ التوجیھیة للخدمات والمرافق الخاصة بالسیاحة الموائمة للمسلمین لكل فئة من 
 فئات البلد الموصوفة أعاله.    

خدمات ومرافق السیاحة الموائمة للمسلمین المتاحة للبلدان غیر األعضاء في منظمة  .1
 مة للمسلمینالتعاون اإلسالمي ذات النظم اإلیکولوجیة المحدودة للسیاحة الموائ

یمكن للمنشآت، في البلدان غیر األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، جذب المستھلكین 
المسلمین بطریقة عملیة عبر تقدیم خدمات أساسیة منخفضة التكلفة تكون سھلة التنفیذ ولھا تأثیر 

 منخفض على النزالء من النمط الرئیسي. 

 على النحو التالي:یمكن إیجاز الخدمات والمرافق الموصى بھا 

 توفیر بعض خیارات الطعام الحالل .1
 رفع الكحول من الثالجات الصغیرة في غرف النزالء المسلمین .2
 توفیر اتجاه القبلة (للصالة) في الغرف.  .3
 توفیر قائمة بمطاعم األكل الحالل وإرشادات الوصول إلى المساجد المحلیة .4
 توفیر سجادة صالة ومواقیت الصالة عند طلبھا .5
 یب العاملین على الوعي بمبادئ السیاحة الموائمة للمسلمینتدر .6

البلدان غیر األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي الموجود بھا 

نظم إیكولوجیة محدودة للسیاحة 
 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 
الموجود بھا نظم إیكولوجیة 

متوسطة للسیاحة الموائمة 

منظمة التعاون اإلسالمي بلدان 
الموجود بھا نظم إیكولوجیة 

متقدمة للسیاحة الموائمة 
 

 تقدیم الطعام في المقام األول للنمط الرئیسي من النزالء•
 عدد متواضع من الزوار المسلمین•
 حصة مرتفعة من الزوار غیر المسلمین•
 الفنادق الطعام الحالل متوفر بوفرة، ولكن وجود الكحول شائع في•
 الزوار في الغالب من المسلمین•
 نظم إیكولوجیة قویة للتمویل إسالمي والمنتجات الحالل•
• 
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ومعظم ھذه الخدمات والمیزات، في حین أن لھا أھمیة كبیرة للضیوف المسلمین، لیس لھا تأثیر 
 یذكر على الضیوف من التیار الرئیسي وھي منخفضة التكلفة. 

ء في منظمة خدمات ومرافق السیاحة الموائمة للمسلمین المتاحة للبلدان األعضا .2
 التعاون اإلسالمي التي لدیھا نظم إیکولوجیة متواضعة للسیاحة الموائمة للمسلمین

توجد ثالثة خدمات عملیة تنتسب إلى السیاحة الموائمة للمسلمین وتھم الضیوف المسلمین، وھي 
 سھلة التنفیذ ولھا تأثیر منخفض على الضیوف السائدین، وینبغي أن تنشئھا مرافق اإلقامة في
دول منظمة التعاون اإلسالمي التي لدیھا نظم إیکولوجیة متواضعة للسیاحة الموائمة للمسلمین. 

 :2طط التالي، تشمل ما یليوھذه الخدمات الثالث، كما ھي موضحة في المخ

تقدیم الغذاء الحالل المعتمد حصریا (مع وضع حصول مطابخ الفندق على شھادة الحالل  .1
 في االعتبار)

 صالة في الغرف توفیر سجاجید .2
 التكیف الستیعاب توقیت وعناصر قائمة طعام وجبة رمضان.  .3
 

یجوز تقسیم خدمات ومرافق السیاحة الموائمة للمسلمین التي یمكن أن یقدمھا مقدمو خدمات 
اإلقامة على أساس ما إذا كان تنفیذھا منخفض أو مرتفع التكلفة وكذلك تأثیرھا من جھة تأثیرھا 
 الضیوف غیر المسلمین (ما إذا كان تنفیذ الخدمة الجدیدة سیكون لھ تأثیر منخفض أو مرتفع على
النزالء المسلمین). یسھل تنفیذ خدمات السیاحة الموائمة للمسلمین المنخفضة التكلفة ولھا تأثیر 
منخفض على الضیوف من النمط الرئیسي، في حین أن ھناك اعتبارات حساسة یجب مراعاتھا 
  عند تنفیذ الخدمات المنخفضة التكلفة ذات التأثیر الكبیر على الضیوف من النمط الرئیسي، الخ.

: خدمات السیاحة الموائمة للمسلمین للنظم اإلیکولوجیة المتواضعة 15(برجاء الرجوع للشكل 
 في الدراسة). 

 

 الخدمات اإلضافیة التي تم تصنیفھا على أنھا مھمة وتكلفتھا متوسطة إلى عالیة ھي كما یلي:

ي تركیب مرحاض أو دش الید في الحمامات، في غرف النزالء وكذلك في الحمامات ف .1
 األماكن العامة

 توفیر ترفیھ مناسب للعائالت .2
 أن یكون المكان خال من الكحول وعدم وجود كازینوھات أو مالھي لیلیة في الموقع.  .3
 إزالة القنوات اإلباحیة ووجود مرشحات لتصفیة محتوى اإلنترنت.  .4
 مطالبة العاملین بارتداء مالبس محتشمة .5

                                                           
 دق.خدمة إضافیة قیمھا المستجیبین لالستطالع بأنھا مھمة ولیس مكلفا توفیرھا وھي وجود "المصلى" أو منطقة للصالة داخل الفن 2
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المتاحة للبلدان األعضاء في منظمة خدمات ومرافق السیاحة الموائمة للمسلمین  .3
 التعاون اإلسالمي ذات النظم اإلیکولوجیة المتقدمة للسیاحة الموائمة للمسلمین

وفیما یخص لبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ذات النظم اإلیکولوجیة المتقدمة 
رافق السیاحة للسیاحة الموائمة للمسلمین، یوصى بالمستوى المرتفع التالي من خدمات وم

 الموائمة للمسلمین إضافة إلى الخدمات األساسیة:

 بشكل عام:
 یجب أن تكون مطابخ الفنادق معتمدة كمطابخ حالل .1
 ینبغي عدم توافر الكحول وال السماح بوجوده داخل الفندق .2
 ینبغي ان تتوفر المرافق المالئمة للوضوء في الحمامات العامة وحمامات الغرف .3
 الشریف في كل غرفةیجب وضع المصحف  .4
ینبغي أن تقام صالة الجماعة في المصلى/ المسجد بما في ذلك صالة الجمعة، ویجب أن یتم  .5

 بث األذان على نظام مكبر الصوت. 
خالل شھر رمضان، باإلضافة إلى تقدیم وجبات اإلفطار والسحور، یجب توفیر حافالت  .6

 النقل المكوكیة للمساجد المحلیة 
یتم توفیره المنتجات الحالل المعتمدة لیشمل منتجات العنایة بالصحة یجب تمدید نطاق ما  .7

 مثل الشامبو ومستحضرات االغتسال السائلة.

 األنشطة الترفیھیة:
ینبغي توفیر مرافق العنایة بالصحة التي یتم فیھا الفصل بین الجنسین بما في ذلك الصاالت  .8

الریاضیة وحمامات السباحة والمنتجعات الصحیة والشواطئ، إما عن طریق توفیر مرافق 
 منفصلة، أو عن طریق تخصیص ساعات معینة للنساء. 

 إدارة العمل
 بادئ المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیةجمیع عملیات التمویل یجب أن تلتزم بالم .9

وینبغي معاملة موظفي المرفق معاملة عادلة وأن یحصلوا على حد أدنى لألجر مرتفع بما  .10
 فیھ الكفایة للحفاظ على مستوى معیشي طبیعي 

یجب أن تكون عملیات الشركات عملیات صدیقة للبیئة في مقرھا وأن تكون حاصلة على  .11
 شھادة بیئیة. 

 سسة من جھة الموائمة للعائالت ومن الجھة األخالقیةتھیئة المؤ
یختلف مستوى الفعالیة في إدخال خواص السیاحة الموائمة للمسلمین بحسب البلد.   ویتمثل أحد 
االعتبارات الرئیسیة في وضع وتعزیز الخدمات الصدیقة للمسلمین دون استبعاد الزبائن غیر 

ة بالسیاحة الموائمة للمسلمین أعلى تكلفة وأكثر المسلمین. ربما تكون بعض الخواص المتعلق
صعوبة في التنفیذ؛ ومع ذلك، فإن العدید من المیزات في السیاحة الموائمة للمسلمین تسلط الضوء 
أیضا على مواءمة المنشأة لألسرة والوضع األخالقي.  على سبیل المثال، فإن عدم وجود ملھى 

الضیوف المسلمین فحسب بل أنھ یعزز أیضا مكانة الفندق لیلي أو بار ھو أمر ال یالئم احتیاجات 
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كمرفق موائم للعائالت، حیث أن العدید من األسر من النمط الرئیسي التي لدیھا أطفال تعتبر ھذه 
 البیئة مكانا أكثر أمنا ألسرھم.  

یعرض الجدول الموضح أدناه الخدمات والمرافق التي تعمل على تعزیز وضع مرافق اإلقامة من 
جھتي المواءمة العائلیة والوضع األخالقي عبر مختلف مستویات النظام اإلیكولوجي للسیاحة 
الموائمة للمسلمین. حیث یفید عدم وجود الكحول أو الكازینوھات أو المالھي اللیلیة، باإلضافة 
إلى حظر قنوات الكبار، واألعمال الفنیة الفاحشة ووضع مرشحات اإلنترنت في تعزیز مكانة 

 ق اإلقامة من جھة المواءمة لألسرة باإلضافة إلى كونھا أخالقیة.مرف

 خدمات ومرافق السیاحة الموائمة للمسلمین الموائمة لألسرة واألخالقیة
 الحد األدنى للمتطلبات 

 خیارات الطعام الحالل الطعام الحالل

 خلو ثالجات غرف النزالء المسلمین من الكحول سیاسة الكحول

 مستحسن وجود 

 غیاب الكحول: ال یوجد بار وعدم تقدیم الكحول في مطاعم الفنادق سیاسة الكحول

 الترفیھ
  
  
  
  

 عدم وجود ملھى لیلي في الموقع

 عدم وجود كازینوھات في الموقع

 عدم توفر قنوات إباحیة

 مرشحات لمحتوى اإلنترنت في الموقع (من المواد البذیئة)

 للعائالت في الموقعالبرامج والترفیھ الموائم 

 ارتداء العاملون مالبس محتشمة العاملون

 المكافآت 

ال یوجد كحول في الموقع (على سبیل المثال في المطعم أو عند  سیاسة الكحول
 الطلب)

 عدم عرض أعمال موسیقیة أو فنیة قد تتعارض مع القیم اإلسالمیة الترفیھ 

 وتوفر عملیات صدیقة للبیئة في المكانالحصول على شھادة بیئیة  الجانب البیئي

 

-------------------- 

---------------- 
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 األصل : باإلنجلیزیة

 الخاصة التوصیات
 الكومسیك عمل فرق اجتماعات عن الصادرة بالسیاسات

 
 المعني بالتجارة الكومسیك التوصیات الخاصة بالسیاسات الصادرة عن فریق عمل – 1

الكومسیك  بالسیاسات الصادرة عن االجتماع التاسع لفریق عملالتوصیات الخاصة  1-1
 المعني بالتجارة

 
 2017عقد فریق الكومسیك العامل المعني بالتجارة بنجاح اجتماعھ التاسع في التاسع من مارس 

بأنقرة، تركیا تحت شعار "أنظمة تخلیص المعامالت من مكان واحد في الدول األعضاء بمنظمة 
ي". تداول الفریق العامل المعني بالتجارة، أثناء االجتماع، فكرة مقاربة السیاسات المؤتمر اإلسالم

ذات الصلة بأنظمة تخلیص المعامالت من مكان واحد بین الدول األعضاء. تولى مكتب تنسیق 
الكومسیك مھمة إرسال الوثیقة الصادرة وفًقا للنتائج األساسیة للدراسة التحلیلیة المعدة خصیًصا 

اع التاسع لفریق الكومسیك العامل المعني بالتجارة والتي تحمل عنوان  "أنظمة تخلیص لالجتم
المعامالت من مكان واحد في الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي" وردود الدول األعضاء 
على األسئلة الخاصة بالسیاسات إلى جھات التنسیق التابعة لفریق الكومسیك العامل المعني 

اتفق المشاركون في أثناء االجتماع على التوصیات الخاصة بالسیاسات والتي تضمنتھا  بالتجارة.
الوثیقة الصادرة عن االجتماع. تشمل الوثیقة الحالیة التوصیات الخاصة بالسیاسات التي أبرزھا 

 االجتماع.
 

مشورة السیاسات األولى: تعزیز جھود أنظمة تخلیص المعامالت من مكان واحد في الدول 
األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي من خالل تطویر إستراتیجیات متكاملة لتلك األنظمة 

 تعكس المتطلبات القومیة واإلقلیمیة وتشرك الجھات المعنیة في ھذه العملیة
 

یعتبر إطالق عملیة إستراتیجیة تؤدي إلى وضع وثیقة إستراتیجیة موجزة خطوة حاسمة في عملیة 
ت من مكان واحد. ترسم القرارات المتخذة في المراحل المبكرة من تطویر تخلیص المعامال

مبادرة تخلیص المعامالت من مكان واحد عملیات تخطیط النظام وتصمیمھ وتطویره؛ حیث یعتبر 
نظام تخلیص المعامالت من مكان واحد التزاًما طویل األجل تجاه التحول عن مفھوم وجود عدد 

ثم، على ھذه الجھات المعنیة، وال سّیما األوساط التجاریة، كبیر من الجھات المعنیة. ومن 
المشاركة عن كثب في مرحلة التصمیم. یؤكد منظور األوساط التجاریة أن نظام تخلیص 
المعامالت من مكان واحد یلبي احتیاجاتھم مثلما یلبي احتیاجات الوكاالت الحكومیة. یجب دمج 

في عملیة تطویر إستراتیجیة تجاریة. عالوة على  جھات استشاریة، مثل لجان تیسیر التجارة،
ذلك، البد من أخذ المنظور اإلقلیمي في االعتبار لدى تصمیم أنظمة تخلیص المعامالت من مكان 

 واحد.
 

یجب أن تعتمد إستراتیجیة تخلیص المعامالت من مكان واحد على التعرف على المتطلبات 
األھداف الواضحة ومؤشرات األداء القابلة للقیاس التجاریة والتقنیة وتحدید األولویات ووضع 

لتكون نبراًسا لمشروع تخلیص المعامالت من مكان واحد. وبمجرد تشغیل نظام تخلیص 
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المعامالت من مكان واحد، یصبح من الضروري مواصلة قیاس أدائھ وتحدید معیار كیفي وكمي 
الیف والفوائد في أثناء إعداد الرؤى لألداء لتوصیل الخدمة. ال بد من إجراء تحلیل یتناول التك

 والوثائق اإلستراتیجیة. 
 

مشورة السیاسات الثانیة: تحسین مدى فاعلیة أنظمة تخلیص المعامالت من مكان واحد من 
 خالل تحدید وتنفیذ التغییرات الالزمة في القوانین وإطار العمل التنظیمي وممارسات األعمال

 

 األساس المنطقي:

یمثل نظام تخلیص المعامالت من مكان واحد تحوًال رئیًسا عن النھج الذي تعمل بھ الوكاالت 
الحكومیة وعن كیفیة تفاعلھا مع األوساط التجاریة. یتطلب ھذا التحول تعدیل إطار العمل 
التنظیمي المعمول بھ فیما یتصل باستیراد السلع وتصدیرھا ومرورھا وتعدیل الممارسات 

العملیات التجاریة. ال یمكن أن یؤتي نظام تخلیص المعامالت من مكان واحد نتائجھ التشغیلیة و
بنجاح إال بتعریف ھذه التعدیالت على نحو واضح والعمل على تنفیذھا على وجھ السرعة. 

 ویستلزم ذلك دعًما سیاسًیا قوًیا لتنفیذ التعدیالت عبر الوكاالت والدوائر الحكومیة. 
 

واإلجراءات الحالیة (الحالة الراھنة) للوكاالت یعد نقطة البدء إلجراء إن تحلیل السیاسات 
التعدیالت؛ حیث یتیح فرصة التعرف على العقبات التشغیلیة القائمة والمحتملة. ال بد من إعادة 
تنظیم العملیات التجاریة (الحالة المستقبلیة) بغرض اإلسراع بالمعالجة والتفاعل وتبسیطھما 

تنظیم اإلجراءات القانونیة والتنظیمیة واإلداریة وفًقا للعملیات المعاد تصمیمھا. وتنسیقھا. یجدر 
وعلى ھذا النحو، فإنھ لمن دواعي األھمیة البالغة، لتنفیذ معامالت ال ورقیة أو بال أوراق، وضع 
إطار العمل القانوني للوثائق اإللكترونیة والتوقیعات اإللكترونیة في موضعھ الصحیح على 

 وى الوطني، وعلى المستوى فوق الوطني، متى أمكن تطبیقھ. المست
 

مشورة السیاسات الثالثة: منح األولویة لمرونة، وقابلیة تأقلم، وأمان، وتوافق البنیة األساسیة 
 لتكنولوجیا المعلومات ألنظمة تخلیص المعامالت من مكان واحد 

 

 األساس المنطقي:

تنفیذ التعدیالت العملیاتیة التعزیزیة لتخلیص المعامالت من مكان واحد بغرض الوصول إلى 
تحسین قابلیة الوصول وتحسین التكلفة وجودة الخدمات. ال بد من المداومة على إدماج البنیة 
األساسیة لتكنولوجیا المعلومات واألھداف التجاریة وتقدیم الدعم الكامل للمتطلبات الوظیفیة 

لجھات المعنیة التي تمثل جزًءا من بیئة نظام تخلیص المعامالت من مكان واحد. كما أنھ ال بد ل
لكافة الجھات المعنیة من الوعي منذ المراحل المبكرة لعملیة التصمیم بمدى إسھام البنیة األساسیة 

ي تكلفة لتكنولوجیا المعلومات في تحقیق أھداف نظام تخلیص المعامالت من مكان واحد وأثره ف
 ھذه المعامالت. 
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یجب أن تمتاز البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات بالمرونة والقدرة على التأقلم لتسع التغیرات 
السریعة التي یشھدھا تطور تكنولوجیا المعلومات والتقنیات المتنوعة ولدمج التطورات التقنیة 

لتكنولوجیا  الجدیدة وتقدیم خدمات جدیدة بمرور الزمن. إضافة إلى ذلك، ال بد للبنیة األساسیة
المعلومات من أن یكون لدیھا القدرة على دمج األنظمة والتطبیقات المتنوعة لتكنولوجیا 
المعلومات ودعمھا. ومن ثم، فإنھ ال بد من أخذ قابلیة التشغیل البیني، بمعنى القدرة على تقدیم 

یة لتكنولوجیا عملیات تجاریة تعاونیة وشبكیة ومترابطة في االعتبار لدى تعریف البنیة األساس
المعلومات الخاصة بأنظمة تخلیص المعامالت من مكان واحد؛ حیث إن توافرھا واستمراریتھا 
على المستوى التجاري یمثالن أحد أھم أوجھ نظام تخلیص المعامالت من مكان واحد. ولضمان 

كان عنصري التوافر واالستمراریة التجاریة، تحتاج تصمیمات مشاریع تخلیص المعامالت من م
واحد إلى حمایتھا من الكوارث البشریة والطبیعیة بنظام یتسم بالقدرة على معالجة األخطاء 

 واالحتفاظ بنسخ احتیاطیة من البیانات خارج الموقع. 
 

مشورة السیاسات الرابعة: تعزیز مستوى التواصل بین الدول وتوافق األنظمة الوطنیة لتخلیص 
نظمة المؤتمر اإلسالمي من أجل تأسیس أنظمة إقلیمیة المعامالت من مكان واحد في منطقة م

 لتخلیص المعامالت من مكان واحد 
 

 األساس المنطقي:

لسنوات طویلة ظلت أنظمة تخلیص المعامالت من مكان واحد محض جھود وطنیة. ولكن مع 
ن ازدیاد عدد المشاریع الوطنیة لتخلیص المعامالت من مكان واحد تتنامى إمكانیة دعم مزید م

الفوائد التي تخدم األوساط التجاریة وأوساط النقل عن طریق تعزیز التبادل بین الدول واألنظمة 
الوطنیة لتخلیص المعامالت من مكان واحد. تھدف ھذه الُنُھج اإلقلیمیة إلى تبادل المعلومات بین 

 األطراف المشاركة إلكترونًیا وتلقائًیا.
 

تتمثل التحدیات الرئیسیة التي تواجھ مبادرات أنظمة تخلیص المعامالت من مكان واحد في 
االفتقار إلى الترابط والقدرة على العمل المشترك والبیانات والعملیات المتوافقة على مستوى 
أنظمة تخلیص المعامالت من مكان واحد. وعلى ھذا النحو، من الضروري أن یسیر دعم 

تركة بین الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي التي تعمل بالفعل بنظام المشاریع المش
تخلیص المعامالت من مكان واحد جنًبا إلى جنب مع تشجیع أنظمة تخلیص المعامالت من مكان 

 واحد على المستوى الوطني. 
 

حددة یمكن لھذه المشاریع أن تركز على تبادل وثائق مختارة ضمن العملیات التجاریة الم
بوضوح، مثل شھادات المنشأ داخل الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي التي تعتبر عضًوا 
بإحدى مناطق التجارة الحرة أو أحد االتحادات الجمركیة. من شأن ھذه المشاریع أن تشجع على 

 االلتزام بالمعاییر المشتركة لتبادل البیانات والمعلومات.
 
 
 



 OIC/COMCEC/33-17/REP) لـ 9المرفق (

111 
 

 لخاصة بالسیاساتأدوات تنفیذ المشورات ا
یوصى الفریق العامل الزراعي في اجتماعاتھ الالحقة  الفریق العامل الزراعي بالكومسیك: -

 بتوضیح مناطق السیاسات المذكورة أعاله بمزید من التفصیل.
في إطار تمویل مشاریع الكومسیك، یدعو مكتب تنسیق تمویل مشاریع الكومسیك:  -

یتسنى للدول األعضاء المشاركة بالفرق العاملة، في الكومسیك لمشروعات سنوًیا؛ حیث 
إطار تمویل مشاریع الكومسیك، تقدیم مشاریع تعاون متعددة األطراف تمولھا المنح المقدمة 
من مكتب تنسیق الكومسیك. فیما یتصل بمجاالت السیاسات المذكورة أعاله، یمكن للدول 

قد یمول مكتب تنسیق الكومسیك  األعضاء االستفادة من تمویل مشاریع الكومسیك؛ حیث
مشاریع ناجحة في ھذا المجال. قد تشمل ھذه المشاریع تنظیم الندوات والبرامج التدریبیة 
والزیارات الدراسیة وتبادل الخبراء وعقد ورش العمل وإعداد الدراسات التحلیلیة وتقییم 

 االحتیاجات والمواد/الوثائق التدریبیة وغیرھا.
 
 

-------------------- 
-------- 
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 االجتماع العاشر لمجموعة عمل التجارة التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن 1-2
 

في  2017نوفمبر  2انعقد االجتماع العاشر لمجموعة عمل التجارة التابعة للكومسیك بنجاح في 
المناطق االقتصادیة الخاصة في الدول األعضاء في منظمة التعاون أنقرة، تركیا تحت عنوان "

". أجرت مجموعة عمل التجارة، أثناء االجتماع، مداوالت حول فكرة مقاربة السیاسات اإلسالمي
تطویر مناطق اقتصادیة خاصة فیما بین الدول األعضاء. تولى مكتب تنسیق الكومسیك مهمة 
إرسال الوثیقة الصادرة وفًقا للنتائج األساسیة للتقریر البحثي المعد خصیًصا لالجتماع العاشر 

جموعة عمل التجارة التابعة للكومسیك والتي تحمل عنوان  "المناطق االقتصادیة الخاصة في لم
الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي" وردود الدول األعضاء على األسئلة الخاصة 
بالسیاسات إلى جهات التنسیق التابعة لفریق الكومسیك العامل المعني بالتجارة. اتفق المشاركون 

اء االجتماع على التوصیات الخاصة بالسیاسات والتي تضمنتها الوثیقة الصادرة عن في أثن
 االجتماع. تشمل الوثیقة الحالیة التوصیات الخاصة بالسیاسات التي أبرزها االجتماع.

 
لظ  لئسييئ  ب ة ش ب خئ شئخي لمئضف ئفة ليل هةضهيذ  ش ة: ة زئ ب ائكزيئ لةعكق ب ئآلهكو ئك شي ئكةه

ب  ة ئكهضمي ة ئألزةذئةيجيئ شئخى هآهكهيئ له ئإلفة ب ككم ـ ئكهضمي هخئ لظ ئآل لكهئ  قئ م ة لئ ب كص ش ئكخئ
شمئعى  ئكقضئظ ئك

 
تعد المناطق االقتصادیة الخاصة من األدوات الهامة التي تسهم في تعزیز النمو االقتصادي 
الوطني واإلقلیمي وزیادة الدخل القومي. وفي الوقت الذي اتجهت فیه كثیر من الدول في السنوات 
األخیرة إلى إنشاء مناطق اقتصادیة خاصة لتعزیز أهداف التنمیة االقتصادیة وتیسیر فرص 
االستثمار، یجب إرساء األساس المنطقي االقتصادي الذي یدعم تنفیذ برنامج المناطق االقتصادیة 

 الخاصة المقترح لمكافحة العوامل الحالیة التي تقید من النمو واألداء االقتصادي.
داء ومالحظة النجاح الذي حققته المناطق االقتصادیة الخاصة داخل الدول األعضاء إن تتبع األ

في منظمة التعاون اإلسالمي وعلى الصعید العالمي یفید كذلك بأن المناطق االقتصادیة الخاصة 
تتجه صوب تحقیق مزید من النجاحات إن صیغت في شكل برنامج وصممت كعناصر منطقیة 

ادیة القومیة واإلقلیمیة. ویتطلب هذا األمر توضیًحا وقیاًسا ألولویات لإلستراتیجیات االقتص
اإلستراتیجیة االقتصادیة الخاصة التي حظت بالدعم األفضل من المناطق االقتصادیة الخاصة 
على المستویین القومي واإلقلیمي، فضًال عن حالة مثبتة باألدلة فیما یتعلق باألسباب التي 

 االقتصادیة الخاصة لصورة مناسبة من التدخل المتعلق بالسیاسات. تستدعي تكوین المناطق 
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ب  شئخي لمئضف ئإلفة ث ئك ل ذئ شئخى كا ة:  ةعرير ئآلخئ؟ ئإلفة زئ ب ائكزيئ لةعكق ب ئك ب ئكتئمي شي ئكةه
ذ حهئغذ غذيخ  م خإلك ةضهيذ ؤضئ ل ب  ش لئكى  -ئكخئ م  -لئكى هغيذ  ل ة هيعرر  لئذئ ا ئإلزةت يجد

؟ب ه  ة ئكقفئ لئك دئ ة ئآلع بايئئ  ئكفئعكي
 

 األساس المنطقي:
تقلیل األعباء اإلداریة من األمور الحیویة لنجاح برنامج المناطق االقتصادیة الخاصة. یشار اآلن 
إلى الحوافز غیر المالیة، التي تسهم في تیسیر إنجاز األعمال داخل المناطق االقتصادیة 

الحوافز المالیة. وبوجه خاص، یمكن الخاصة، على أنها أكثر أهمیة في الغالب للمستثمرین من 
استخدام الحوافز غیر المالیة كأدوات ناجحة للغایة في تحسین مناخ العمل واالستثمار العام وفي 

 زیادة "سهولة إنجاز األعمال".
وفیما یتعلق بالحوافز المالیة، یجب أن تركز على القطاعات واإلستراتیجیات المستهدفة من قبل 

لمناطق االقتصادیة ویجب عدم استخدامها كعامل مفاضلة بین المناطق البرنامج المقترح ل
التنافسیة. ویجب أن یكون ثمة رابط واضح تماًما بین األولویات االقتصادیة القومیة وقطاعات 

 المجال المستهدفة المالئمة لبرنامج المناطق االقتصادیة الخاصة.
 

ى المستوى القومي لضمان أال یؤدي التنافس وحیثما أمكن، یمكن توحید معاییر إطار الحوافز عل
بین المناطق داخل دولة واحدة إلى العمل وفق حزم غیر مستدامة من الحوافز. ویمكن استخدام 
"األحكام المنتهیة بانتهاء مدة السریان/أحكام إعادة النظر" كآلیات فاعلة لضمان تجنب برامج 

 امة للحوافز المالیة على المدى البعید.المناطق االقتصادیة الخاصة الضمانات غیر المستد
 

ب  ش ب ئكخئ شئخي لمئضف ئإلفة ث ئك ل ذئ ب كا ليرب ئكةمئغزي ة: ةعرير ئك زئ ب ائكزيئ لةعكق ب ئك ب ئكتئكت شي ئكةه
ة  ب ائآلهكهيئ ب ئكقهي لعذغ ة ئزةمئخيئ ؤكو ئك لهئفظ هئكقضئعئ ـ ئكفعئك كك م خإلك ئإلزةهخئ ل

ب ة ئكةمئغزي ليرئ ب هئك ب ئكقهلي شئخي  ئإلفة
 

 األساس المنطقي:
وُیحدد الخیار الصحیح للتركیز على الموقع (المواقع) والقطاعات لبرامج المناطق االقتصادیة 
الخاصة على أنه من عوامل النجاح الهامة التي تضمن االستفادة الكاملة من المیزات التنافسیة 

 للدولة أو المنطقة أو الموقع.
لمیزات مثل القوة العاملة والمهارات ومستویات ویجب أن یتضمن اختیار القطاعات مراعاة ا

التدریب، باإلضافة إلى قرب وكفاءة موردي المواد والوصول إلى األسواق المفضلة. ومن العناصر 
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الرئیسیة لنجاح هذا األمر تحدید واختیار أكثر القطاعات مالءمة استناًدا إلى المعرفة االقتصادیة 
واألنشطة والمیزات التنافسیة الحالیة التي من المقرر أن  القویة بأهداف السیاسات االقتصادیة

 تضفي قیمة كبرى في سیاق الرؤیة واألساس المنطقي لتطویر المناطق االقتصادیة الخاصة.
 

كما یتعین تطویر اإلستراتیجیات المستشرفة للمستقبل لتحدید مسارات واضحة بهدف االرتقاء 
ة باإلستراتیجیات المعدة لتعزیز الروابط السابقة والالحقة بسالسل القیمة الصناعیة وذلك باالستعان

داخل االقتصاد المحلي. ومن األمور المهمة كذلك لبرنامج المناطق االقتصادیة الخاصة تیسیر 
السیاسات التكاملیة مثل تطویر المهارات وٕادارة سالسل اإلمداد اإلقلیمیة لتعزیز تلك الروابط وجذب 

 االستثمارات المتزایدة.
وتمثل المواقع غیر الجیدة أحد أكثر العوامل شیوًعا التي تصف ضعف األداء داخل برامج المناطق 
االقتصادیة الخاصة، حیث یتم تحدیدها أحیاًنا دون أي اعتبارات اقتصادیة أو فنیة. ومن المعروف 

السابق  أن المناطق تحقق مزیًدا من النجاحات حینما تستفید من المیزات التي كانت موجودة في
والتي تمثل منتجات التركیز، مثل وجود البنیة األساسیة الحالیة التي تتضمن الموانئ أو المطارات 
مما یسهم في توفیر روابط دولیة أو اعتبارات اقتصادیة مثل الوصول إلى األسواق والمواد الخام 

 وسالسل اإلمداد.
 

لك فئم ذ ع ة: هصظ ؤضئ زئ ب ائكزيئ لةعكق ب ئك ب ئكذئاع شي لك ئكةه ب ع ؟ ايئ لى غعئك ألمسئ همى هةمطي
ب ب ئكحئكي لي ب هئكةمطي ب ئكقئمهمي لك ئكايئ ب" ةذئعى هةق ش ب "خئ شئخي  ئفة

 
 األساس المنطقي:

من المقرر أن یمیز اإلطار القانوني والتنظیمي المناطق االقتصادیة الخاصة عن االقتصاد المحلي 
تحدید كیفیة حوكمة برنامج المناطق  وعلیه، فإنه من المهم إلطار العمل واللوائح المرتبطة به

االقتصادیة الخاصة وطریقة جذب المستثمرین وتقدیم الخدمات إلیهم. ویجب كذلك تحدید إطار 
العمل المؤسسي واإلداري من حیث دور الدوائر أو الوكاالت الحكومیة المختلفة ویجب مراعاة ما 

اصة، أو ما إذا كانت اللوائح أو إذا كان یتعین إنشاء قانون خاص للمناطق االقتصادیة الخ
 التعدیالت التشریعیة أو القوانین أو االمتیازات التعاقدیة قد توفر نفس الفوائد.

 
إن إنشاء بیئة عمل "خاصة" ال یعني تعویًضا عن مواطن الضعف في االقتصاد ككل، ولكن یجب 

وظروًفا تجاریة مالئمة على  أن یتضمن تأسیس منطقة إقلیمیة إضافیة توفر استثماًرا نفعًیا حقیقًیا
 أن ینشأ توافق مثالي بین هذه المنطقة واإلستراتیجیة التطلعیة للدولة فیما یتعلق بالنمو االقتصادي. 
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یجب كذلك مراعاة استیفاء متطلبات واحتیاجات المستثمرین على النحو األمثل وذلك من خالل 
لخاصة المستهدفة وأي صعوبات قانونیة اإلطار القانوني والتنظیمي، وخصوًصا داخل القطاعات ا

 یتعین تذلیلها لجذب مزید من االستثمارات إلى الدولة. ویشمل ذلك إنشاء "سوق متكامل".
یجب كذلك مراعاة تحلیل البیئة القانونیة والتنظیمیة الحالیة بعنایة، وذلك لضمان أال یؤدي إطار 

رضات إداریة أو زیادة التعقیدات. ویتمثل المناطق االقتصادیة الخاصة المقترح إلى توتر أو معا
الغرض من إنشاء إطار مخصص للمناطق االقتصادیة الخاصة في تعزیز "سهولة إنجاز األعمال" 

 بوجه عام، ما یجعل زیادة التعقیدات عائًقا أمام االستثمارات القادمة.
 

لمئضف ب كك زةقك ل ب  هيئ ز  زي ـ/ةآ ة: ةقكي زئ ب ائكزيئ لةعكق ب ئك ز ل ب ئكخئ شي ب  ئكةه شئخي ئإلفة
ث  ل ذئ ب هخعل ا ب خئخك ئكخهك ش ب ئكخئ شئخي لمئضف ئإلفة ب ائك لةعكق لهذ ئك ليظ ئآل ب كةمطيل ج ش ئكخئ
ب هةضهيذ  ب ئكذئيزي لعمي ة ئك ب ككجهئ ب ئكفعئك ذق لسئ م خإلك ئك ل ب  ش ب ئكخئ شئخي لمئضف ئإلفة ئك

ب ش ب ئكخئ شئخي لمئضف ئإلفة لك كك ة ع لهعئ  لج
 

 األساس المنطقي:
هیئة مستقلة للمناطق االقتصادیة الخاصة لتنظیم جمیع األمور  ثمة دواعي تستدعي تأسیس

المتعلقة بالمناطق االقتصادیة الخاصة في الدول التي تتعدد فیها المناطق االقتصادیة الخاصة. 
وعلیه، یجب تأسیس هیئة شاملة في الدول األعضاء لتعزیز الخبرات الحالیة وتفادي المخاطر 

لتي تتنافس مع بعضها البعض وتثیر ارتباًكا وتخوًفا لدى المستثمرین. المحتملة للهیئات المتعددة ا
تساعد الهیئات المستقلة للمناطق االقتصادیة الخاصة في تعزیز استمرار واتساق السیاسات على 
مستوى برامج المناطق االقتصادیة الخاصة، باإلضافة إلى إدارة العالقة فیما بین الجهات الرقابیة 

طویر برامج المناطق االقتصادیة الخاصة. وبرغم ذلك، یجب إیالء العنایة البالغة وجهات تشغیل وت
تجاه مدى المرونة التي یجب أن تتحلى بها الهیئة المستقلة على مستوى المناطق المختلفة، ویعتمد 
هذا األمر جزئًیا على التركیز على القطاعات. ویتعین على الجهات الرقابیة والتنظیمیة أن تكون 

درة على التمییز، وذلك فیما یتعلق بالتعامل مع المناطق التي تركز على الخدمات المالیة قا
والتجاریة مقارنة بالمناطق التي تركز على األنشطة األخرى مثل التصنیع أو الدعم اللوجستي. 
ویجب كذلك مراعاة إمكانیة إدراج مهمة تحكیم قانوني على مستوى أو داخل المناطق االقتصادیة 

 لخاصة. ا
عالوة على ذلك، ُیعد الدعم المقدم من مجموعة متنوعة من الدوائر والوكاالت الحكومیة لبرنامج 
المناطق االقتصادیة الخاصة من العوامل األساسیة التي تسهم في تحقیق نجاح البرنامج. ویساعد 

معرفة جمیع الدعم التنفیذي المقدم لبرنامج المناطق االقتصادیة الخاصة في ضمان استیعاب و 
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المعنیین في الحكومة بأن البرنامج یمثل أولویة تنفیذیة وأن اإلدارة الفعالة للبرنامج تمثل أولویة في 
حد ذاتها. إضافة إلى ذلك، قد یتعین على مختلف الدوائر و/أو الوكاالت الحكومیة اإلسهام في أو 

 التعهید بالمسؤولیات التشغیلیة. 
لمناطق االقتصادیة الخاصة من األدوات الرئیسیة التي تضمن قد یكون تأسیس مجموعات عمل ل

الحصول على النطاق الكامل من المطالب والفرص التي یخلقها برنامج المناطق االقتصادیة 
الخاصة والتي تضمن كذلك الدعم الجانبي من قبل الجهات المعنیة. ویمكن تشكیل مجموعات 

خبرات عالیة ولدیهم معرفة متعمقة بالتحدیات العمل الفعالة من فنیین حكومیین یتمتعون ب
االقتصادیة التي تواجه الدولة، وبالسیاسات والتشریعات ومشاریع التنمیة االقتصادیة التي تدیرها 
الدولة. ومن المحتمل كذلك أن تسهم مجموعات العمل هذه في توفیر آلیة مفیدة إلدارة العالقة بین 

والخاص من خالل المشاركة المباشرة لمؤسسات القطاع الجهات المعنیة في القطاعین العام 
 الخاص.

 
ة: زئ ب ائكزيئ لةعكق ة ئك شيئ ب كةمفيد ئكةه ة ئكإلرل  ئآلخهئ

زيق: - ب ككقهل لك ئكةجئذب ئكةئاع ب ع لهع توصي مجموعة العمل في اجتماعاتها  لج
 الالحقة بتوضیح مجاالت السیاسات المذكورة أعاله بمزید من التفصیل.

زيق:  - لسئذيظ ئكقهل لهيك  في إطار تمویل مشروع الكومسیك، یدعو مكتب تنسیق ة
الكومسیك القتراح مشروعات كل عام. ومن خالل آلیة تمویل مشروعات الكومسیك، 
یمكن للدول األعضاء المشاركة بمجموعات العمل أن تقوم بتقدیم مشروعات تعاون 

ة من مكتب تنسیق الكومسیك. فیما متعددة األطراف لیتم تمویلها من خالل منح مقدم
یتصل بمجاالت السیاسات المذكورة أعاله، یمكن للدول األعضاء االستفادة من تمویل 
مشاریع الكومسیك؛ حیث قد یمول مكتب تنسیق الكومسیك مشاریع ناجحة في هذا 
 المجال. قد تشمل هذه المشاریع تنظیم الندوات والبرامج التدریبیة والزیارات الدراسیة
وتبادل الخبراء وعقد ورش العمل وٕاعداد الدراسات التحلیلیة وتقییم االحتیاجات 

 والمواد/الوثائق التدریبیة وغیرها.
 

-------------- 
-------- 
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 رة عن فریق عمل الكومسیك المعني بالنقل واالتصاالتالتوصیات الخاصة بالسیاسات الصاد –2
االجتماع التاسع لمجموعة عمل الكومسیك  التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن 2-1

 للنقل واالتصاالت
 

، في 2017مارس  16انعقد االجتماع التاسع لمجموعة عمل الكومسیك للنقل واالتصاالت بنجاح في 
مدینة أنقرة، تركیا تحت عنوان "زیادة انتشار اإلنترنت عریض النطاق في الدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي". وأجرت مجموعة عمل الكومسیك للنقل واالتصاالت خالل ھذا االجتماع 

نطاق. وكان مداوالت بشأن تقریب السیاسات بین الدول األعضاء في انتشار اإلنترنت عریض ال
محور النقاش الرئیسي ھو الوثیقة الصادرة في االجتماع، المحررة طبًقا للنتائج الرئیسیة للتقریر 
البحثي المعد لالجتماع التاسع لمجموعة عمل الكومسیك للنقل واالتصاالت، إضافة إلى ردود الدول 

ركون التوصیات التالیة األعضاء على األسئلة المتعلقة بالسیاسة. وخالل االجتماع، ناقش المشا
 المتعلقة بالسیاسات.

 
 التوصیات المتعلقة بالسیاسات لجمیع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي -أ 

 
إعداد اإلستراتیجیات القومیة لإلنترنت عریض النطاق  التوصیة األولى المتعلقة بالسیاسات:

 بمشاركة جمیع الجھات المعنیة
 

 :األسباب المنطقیة
اإلستراتیجیات القومیة لإلنترنت عریض النطاق عبارة عن وثائق ھامة تشتمل على السیاسات التي 
تحدد األھداف المتعلقة بزیادة تغطیة وانتشار اإلنترنت عریض النطاق للدول المعنیة (مع التمییز بین 

نافسة ونماذج خدمات األفراد والشركات والجھات الحكومیة)، والتي توضح مفھوم التكنولوجیا والم
االستثمار. وانطالًقا من ھذا المنظور، تھدف اإلستراتیجیات القومیة لإلنترنت عریض النطاق إلى 
ضمان الوصول السریع وعالي الجودة لإلنترنت عریض النطاق بأسعار معقولة لجمیع فئات 

ستراتیجیات القومیة المجتمع، فضالً عن تعزیز المنافسة فیما بین القطاعات. إضافًة إلى ذلك، تسھم اإل
 لإلنترنت عریض النطاق في تیسیر تطویر آلیات جمع البیانات وكذلك مراقبة وتقییم التقدم المحرز.

 
تحسین مستوى الثقافة الرقمیة عن طریق تضمین برامج في التوصیة الثانیة المتعلقة بالسیاسات: 

 ف فئات خاصة من السكاننظام التعلیم الرسمي وتشجیع المبادرات غیر الرسمیة التي تستھد
 

 :األسباب المنطقیة
أھمیة بالغة لجني الفوائد الكاملة من تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. ویطالب  1تمثل الثقافة الرقمیة

األفراد الذي یتمتعون بمستوى كاٍف من الثقافة الرقمیة بخدمات اإلنترنت عریض النطاق، حیث 
یمكنھم باالستعانة بتلك الخدمات توفیر قیمة إضافیة. ویمكن تحسین مستوى الثقافة الرقمیة عن طریق 

ین برامج في نظام التعلیم الرسمي وتشجیع المبادرات غیر الرسمیة التي تستھدف فئات خاصة تضم
                                                           

تقییمھا ُتعرف الثقافة الرقمیة على أنھا "القدرة على استخدام التكنولوجیا الرقمیة، أو أدوات االتصال، أو الشبكات لتحدید مواقع المعلومات و 1
 ).  2010واستخدامھا وإنشائھا" (ھوج وبرایر، 
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من السكان (كبار السن، والمناطق الریفیة الفقیرة، وما إلى ذلك). ویجب أن تكون برامج الثقافة 
ات الرقمیة المضمنة في نظام التعلیم الرسمي محوریة وواسعة النطاق، وأن تركز على تحسین مھار

استخدام األجھزة والخدمات. وعلى الجانب اآلخر، یمكن إطالق البرامج غیر الرسمیة عن طریق 
عروض التدریب عبر اإلنترنت، وإنشاء المراكز المحلیة للدخول إلى اإلنترنت في المناطق ذات 

ة أو االستخدام المحدود لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وتنفیذ البرامج في المدارس الحكومی
 المراكز الثقافیة بالتعاون مع السلطات المحلیة، وإرسال المدربین إلى المناطق الریفیة. 

 
التوصیات المتعلقة بالسیاسات للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في  -ب 

 مرحلة مختلفة من تطویر اإلنترنت عریض النطاق
 

متقدمة من تطویر اإلنترنت 2ة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحل .1
 عریض النطاق

تحقیق ھدف تغطیة اإلنترنت عالي السرعة للمناطق الریفیة  التوصیة األولى المتعلقة بالسیاسات:
وعن طریق الدعم المباشر بغیة تحسین الجدوى  3والنائیة خالل ُمھل الستیفاء شروط وأحكام اللوائح

 االستثماریة لإلنترنت عریض النطاق 
 

 :األسباب المنطقیة
یتوفر اإلنترنت عالي السرعة عریض النطاق بالفعل في المناطق الحضریة والضواحي في الدول 
المتقدمة. وال یزال توفیر تغطیة إنترنت عالي السرعة في المناطق الریفیة والمناطق النائیة یمثل 

جدوى االقتصادیة، فإن الوسائل تحدًیا كبیًرا أمام الدول المتقدمة. وبالعمل على تخفیف بعض قیود ال
التي تجمع بین ُمھل استیفاء شروط وأحكام اللوائح والدعم المباشر تھدف إلى معالجة تلك المشكلة. 
وللعمل على تحسین نشر شبكات الجیل التالي في المناطق الریفیة، یمكن للدول األعضاء تشجیع 

ام اللوائح، مما یعفیھم من االلتزام موفري خدمات اإلنترنت بمنحھم ُمھل الستیفاء شروط وأحك
بمشاركة الشبكة مع المنافسین في المناطق الریفیة. إضافة إلى ذلك، یمكن كذلك االستفادة من الدعم، 
كآلیة تمویل مشترك، في نشر البنیة التحتیة لإلنترنت عریض النطاق في المناطق ذات عائد االستثمار 

 المحدود.
 

إصدار مراسیم بمنح حوافز مالیة لموفري خدمات اإلنترنت التوصیة الثانیة المتعلقة بالسیاسات: 
 G4لنشر الجیل الرابع 

 
 :األسباب المنطقیة

انتشاًرا كامالً في معظم الدول  3Gفیما یتعلق بانتشار اإلنترنت عریض النطاق، انتشر الجیل الثالث 
األعضاء المتقدمة ومتوسطة التنمیة في منظمة التعاون اإلسالمي. وفي ھذه المرحلة، انتشرت 

ى الرغم من دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي عل 41تكنولوجیا الجیل الرابع في 
أن معدالت التغطیة ال تزال منخفضة للغایة، حیث إن المستفید الرئیسي منھا ھو سكان المناطق 

                                                           
 تتمتع باستخدام وتغطیة عالیة لإلنترنت عریض النطاق. "الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة متقدمة" تشیر إلى الدول التي 2
 لوقت.تشیر ُمھل استیفاء شروط وأحكام اللوائح إلى غیاب اإللزام القانوني لتوفیر الوصول إلى اإلنترنت، على األقل لفترة محددة مسبًقا من ا 3
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الحضریة. وال یرغب كثیر من موفري خدمات اإلنترنت في تحقیق انتشار كامل للجیل الرابع قبل 
للحكومات إصدار  تحقیق عائد معقول من الجیل السابق. وعلیھ، ولتسریع انتشار الجیل الرابع، یمكن

مراسیم بمنح حوافر مالیة لموفري الخدمات. وفي ھذا الصدد، یمكن االستفادة من میزة اإلعفاء من 
الضرائب لتوفیر معدات الشبكات. عالوة على ذلك، یمكن للحكومات تقلیل تكالیف ترخیص الطیف 

 الترددي. 
 

من تطویر اإلنترنت  متوسطة4الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة  .2
 عریض النطاق

تقلیل تكلفة خدمات اإلنترنت عریض النطاق من خالل التوصیة األولى المتعلقة بالسیاسات: 
 مبادرات السیاسات العاملة المستھدفة

 
 :األسباب المنطقیة

بھا إن زیادة الطلب یمثل أكبر تحٍد تواجھھ الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي ینتشر 
اإلنترنت عریض النطاق انتشاًرا متوسًطا. ولتقلیل أسعار الوصول إلى اإلنترنت للمستخدم النھائي، 
یمكن للحكومات إما تقلیل الضرائب على الخدمات واألجھزة أو توفیر دعم. ویمكن تحقیق ذلك من 

ثال، التالمیذ). خالل قسیمة عادیة أو رد أموال الضرائب للفئات المؤھلة من السكان (على سبیل الم
ویتمثل الخیار الثاني في التفاوض على اتفاقیات تبرم بین الحكومة وموفري خدمات اإلنترنت عریض 
النطاق في القطاع الخاص لعرض أسعار مخفضة لبعض الفئات. أما الخیار الثالث فیشمل عرض 

عامة، مثل وصول مجاني إلى اإلنترنت من خالل خدمات الواي فاي الموجودة في المناطق ال
 الساحات والمكتبات ومراكز النقل كمحطات الحافالت والمطارات.

 
تقلیل العوائق اللغویة والثقافیة من خالل تطویر محتوى التوصیة الثانیة المتعلقة بالسیاسات: 

 وتطبیقات وأنظمة أساسیة محلیة مألوفة للمستخدم.
 

 :األسباب المنطقیة
للعوائق الثقافیة واللغویة أثر سلبي على طلب خدمات اإلنترنت عریض النطاق. وكذلك، فإن عدم 
وجود محتوى باللغات المحلیة وعدم االرتباط الثقافي یمثالن عائًقا أساسًیا في استخدام اإلنترنت. فمن 

ورًدا على ھذا  الواضح أن الترابط اللغوي والثقافي یشجع األفراد على زیادة استخدام اإلنترنت.
التحدي، على الحكومات أن تتعاون مع القطاع الخاص في تعزیز تطویر محتوى رقمي محلي، 

 وتطبیقات أنظمة أساسیة مألوفة للمستخدم، مما یسھم في زیادة انتشار اإلنترنت. 
 

أولیة من تطویر اإلنترنت عریض 5الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة  .3
 النطاق 

                                                           
دیھا تغطیة متقدمة بوجھ عام على الرغم من االنتشار المحدود الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تمر بمرحلة تنمیة متوسطة ل 4

 لإلنترنت عریض النطاق.
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة أولیة تشیر إلى الدول التي تحتاج إلى زیادة كل من العرض والطلب على خدمات  5

عة من الحوافز المالیة لنشر البنیة التحتیة ووضع سیاسات لتحفیز الطلب من أجل اإلنترنت عریض النطاق. وبالنسبة لھذه الدول، یجب منح مجمو
 زیادة انتشار اإلنترنت عریض النطاق. 
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عرض خدمة إنترنت عریض النطاق بسعر منخفض التوصیة األولى المتعلقة بالسیاسات: 
للمستخدمین بواسطة شركات توفیر خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة المدعومة من الحكومة أو 

 المملوكة للدولة. 
 

 :األسباب المنطقیة
الدول التي تمر بالمرحلة األولیة من تطویر اإلنترنت عریض النطاق ھي بوجھ عام تلك الدول التي 
لم تخصخص قطاع االتصال بالكامل. كما یؤثر غیاب المنافسة بشكل مباشر على القدرة على تحمل 

نفقات ال نفقات خدمات اإلنترنت عریض النطاق. وفي إطار العمل ھذا، نظًرا ألن القدرة على تحمل ال
تزال تمثل أكبر المشكالت التي تواجھ الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في المرحلة 
األولیة من تطویر اإلنترنت عریض النطاق، یمكن لشركات توفیر خدمات اإلنترنت عریض النطاق 

نترنت المملوكة للدولة تحمل مسؤولیة، بصفتھا كیان خدمي عام، توفیر خدمات الوصول إلى اإل
عریض النطاق بتكلفة معقولة للمستخدم النھائي. األمر الذي قد یشجع الشركات الخاصة على خفض 

 األسعار. 
عرض خدمات اإلنترنت عریض النطاق منخفضة السعر أو التوصیة الثانیة المتعلقة بالسیاسات: 

 المجانیة المخصصة لفئات السكان المحرومة من تلك الخدمات. 
 

 :المنطقیةاألسباب 
إن قدرة الفئات السكانیة االجتماعیة المحرومة من الخدمات على تحمل تكلفة الحصول على خدمات 
إنترنت عریض النطاق محدودة. ویمكن للحكومات وضع سیاسات مناسبة لخلق بیئة مالئمة تتیح 
للمجموعات المحرومة من الخدمات إمكانیة تحمل تكلفة خدمات إنترنت عریض النطاق. كما یمكن 

كومات توفیر وصول مجاني إلى اإلنترنت في المؤسسات العامة مثل المدارس والمكتبات للح
والعیادات الصحیة. وتحقیًقا لھذه الغایة، یمكن للحكومات تشجیع الشركات الخاصة على عرض 
خدمات إنترنت عریض النطاق بأسعار مخفضة لفئات السكان المحرومة من الخدمات. ویمكن تحقیق 

سیاق وضع خطة قومیة لإلنترنت عریض النطاق. وبدالً من ذلك، یمكن تحقیق ھذا  ھذا األمر في
األمر كجزم من االتفاق بین الجھة الرقابیة الحكومیة وموفر خدمة إنترنت خاص كشرط للسماح 

 لألخیر بوضع مبادرة خاصة (على سبیل المثال، دمج أو استحواذ). 
 

------------------------- 
---------- 
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 - االجتماع العاشر لمجموعة النقل واالتصاالتمتعلقة بالسیاسات الصادرة عن ات الــالتوصی 2-2

 جلسة تبادل وجھات النظرللدورة الثالثة والثالثین للكومسیك
 

على  "تحسین ممرات النقل العابرة للحدود الوطنیة بین الدول  اتفقت الدورة الثانیة والثالثین للكومسیك

األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي" لیكون موضوع جلسة تبادل وجھات النظر الثالثة والثالثین 

للكومسیك، وطالبت مجموعة عمل النقل والمواصالت بالخروج بتوصیات سیاسیة محددة حول ھذا 

لدورة الوزاریة الثالثة والثالثین للكومسیك. في ھذا اإلطار توصلت الموضوع وتقدیم تقریر بھا إلى ا

مجموعة العمل إلى الملخص التالي للمشاكل والتحدیات باإلضافة إلى خیارات السیاسة الممكنة فیما 

 یتعلق بتحسین ممرات النقل العابرة للحدود الوطنیة في الدول األعضاء. 

 

 التحدیات والمشكالت:

وسلطت مجموعة عمل النقل والمواصالت، تماشیاً مع النقاشات الجاریة في االجتماع العاشر لھا، 

 الضوء على المشاكل والتحدیات المحتملة التالیة: 

  محدودیة الوعي بالجھات المعنیة وبخاصة على مستوى صانعي القرار، فیما یتعلق بالمزایا

 االقتصادیة النسیابیة عمل ممرات النقل الدولیة،   

 ،ضعف اإلرادة السیاسیة بین الدول الواقعة على تلك الممرات 

 دم توفر إطار عمل عدم كفایة التعاون والتنسیق بین الدول الواقعة على الممرات، بما في ذلك ع

مشترك ونظام لإلدارة. یؤدي ذلك إلى عدم فعالیة التنسیق المتعلق بتوزیع المھام والمسؤولیات، 

بما یتضمن التخطیط والجوانب المالیة بین الدول الواقعة على الممرات باإلضافة إلى الوكاالت 

 المانحة المشاركة. 

 وطنیة المتنوعة التي تستھدف تلبیة احتیاجات نقص استراتیجیات/سیاسات النقل العابر للحدود ال

 القطاع الخاص المختلفة

  عدم كفایة أو دقة أو تحدیث المعلومات المتعلقة بالعملیات الخاصة بممرات النقل العابرة للحدود

 الوطنیة، وعدم وجود نظام فعل لجمع البیانات،

  تدني مستوى التشغیل المشترك والروابط المشتركة. وفي ھذا السیاق فإن التحدیات األساسیة

 ھي: 
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 عدم كفایة التشغیل المشترك بین الطرق والسكك الحدیدیة ووسائل النقل البحریة، •

 عدم كفایة إجراءات األعمال المنسجمة بین الدول الواقعة على ممرات النقل،  •

ي لتقنیة االتصاالت والمعلومات بما من شأنھ تخطیط ومعلومات عدم توفر التواصل الكاف •

 وإدارة السفر

 عدم التوافق بین المعاھدات الدولیة والقوانین واألنظمة الوطنیة والشؤون التشغیلیة، •

 المشاكل المتعلقة بمواجھة التحدیات البیئیة وتوفیر وسائل المواصالت الموثوقة واالنسیابیة، •

  حركة المرور بین الطرق والسكك الحدیدیة،انعدام التوازن في 

 ،المشاكل السیاسیة بین الدول، مما یؤدي إلى القیود التجاریة والعقبات في نقاط عبور الحدود 

  ضمان استدامة البنیة التحتیة لممرات النقل فیما یتعلق بصیانة الطرق، وتجنب الخسائر الكبیرة

 في قیمة األصول،

 أثناء عبورھا. ارتفاع تكلفة تأمین البضائع 

 

 التوصیات المتعلقة بالسیاسات:

في ضوء التحدیات والمشاكل المذكورة أعاله، خرجت مجموعة عمل النقل والمواصالت بعدد من 

التوصیات المتعلقة بالسیاسات والتي تعّد بالغة األھمیة لضمان سالسة عمل ممرات النقل العابرة للحدود 

 التعاون اإلسالمي.حالیاً في الدول األعضاء بمنظمة 

 العوامل السیاسیة والمؤسسیة .1
 ،تحویل مسارات النقل إلى ممرات للنقل بوجود أمانة دائمة أو تعزیز قدرات األمانات القائمة 

 ،تطویر معاھدة لممرات النقل كمقیاس نموذجي تستفید منھ الدول الواقعة على تلك الممرات 

 الحاجة إلى تعزیز التعاون والتنسیق زیادة الوعي لدى صانعي القرارات فیما یتعلق ب

 والمسؤولیات المشتركة لتحسین األداء اإلجمالي لممرات النقل العابرة للحدود الوطنیة.

  تشكیل اللجان الوطنیة لتیسیر التجارة والمواصالت، والتي تضم مختلف الوزارات والجھات

 المعنیة.

 العوامل االقتصادیة والمالیة واالجتماعیة: .2
  تشجیع تبسیط وتسھیل عملیات / إجراءات األعمال بین الدول الواقعة على تلك الممرات، بما في

 ذلك الدفعات على المعابر الحدودیة أو الدفع المسبق قبل الوصول إلى الحدود، 

  زیادة الوعي لدى الجھات المعنیة في القطاعین العام والخاص بالمزایا االقتصادیة المحتملة

 العابرة للحدود الوطنیة،   لممرات النقل
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  االستفادة من الموارد الدولیة بما فیھا آلیة تمویل مشاریع الكومسیك لتشجیع إقامة أمانات ممرات

 النقل،

  التشجیع على اعتماد تعرفة شاملة للنقل بالسكك الحدیدیة بین الدول الواقعة على طول ممرات

 النقل،

 فیھا المتطلبات المالیة على المدى القصیر  إعداد مخطط شمولي لتطویر ممرات النقل بما

 والمتوسط والطویل،

  إشراك القطاع الخاص لتطویر وتمویل وإدارة البنیة التحتیة لممرات النقل بالشراكة مع القطاع

 العام،

  التشجیع على التجارة البینیة واالستثمارات انطالقاً من رؤیة رامیة إلى تعزیز حركة األشخاص

 افة إلى التخفیف من الفقر على طول ممرات النقل.وفرص العمل باإلض

 

 تسھیل التجارة: .3
 ،مراجعة االتفاقیات التجاریة الحالیة لتحدید العوامل المرتبطة بإزالة العوائق غیر المادیة للتجارة 

  تحفیز التجارة البینیة لزیادة الطلب على ممرات النقل العابرة للحدود الوطنیة في دول منظمة

 اإلسالمي،التعاون 

  تعزیز كفاءة التفتیش الجمركي عبر استحداث النقاط الحدودیة الشاملة، باالستفادة من أسالیب

 إدارة المخاطر (مثل نظام أسیكودا) وقنوات الضوء األخضر والتقنیات الجدیدة في الجمارك، 

 ،تطویر نظام كفء لجمع البیانات اإلحصائیة التجاریة 

 ،تشجیع نظام النافذة الموحدة  

 .تسھیل إصدار التأشیرات لرجال األعمال وملصقات التأشیرة للسائقین 

 السالمة واألمن وااللتزام القانوني: .4
 ،تنفیذ البرامج / اإلجراءات التي من شأنھا تعزیز األمن في ممرات النقل 

 ،تعزیز تبادل الخبرات في مجال سالمة الطرق 

  االستراحات لتحسین رفاه السائقین والتخفیف إقامة محطات خدمة على جوانب الطرق بما فیھا

 من إعیائھم،

  .تشجیع االلتزام القانوني متعدد الوسائل 

 العوامل الفنیة والتشغیلیة: .5
  تحسین معاییر تصمیم البنیة التحتیة للطرق والسكك الحدیدیة، بما في ذلك عقد الطرق / السكك

 الحدیدیة وقیاس تغیر االنظمة والمعابر الحدودیة،
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  ضمان استدامة البنیة التحتیة لممرات النقل، بما یتضمن صیانة الطرق عبر فرض الرسوم

 المناسبة على المستخدمین،

  توحید المعاییر التشغیلیة والخاصة بالمركبات، مثل أوزان وأبعاد المركبات والوزن الكلي

 للمركبة بحمولتھا،

  الترخیص/االعتماد المشترك للسائقین تحسین التشغیل المشترك للسكك الحدیدیة بما فیھا

 والشروط الموحدة للنقل،

 ،تحسین التواصل على طول الممرات بما في ذلك وجود كابل األلیاف البصریة وتتبع الشحنات 

  تحسین البنیة التحتیة اللوجستیة، كالمستودعات المتاحة لعدة مستخدمین عبر تعزیز التنسیق

 والتعاون بین الجھات المعنیة،

 ة عدد وجودة المراكز اللوجستیة على طول ممرات النقل. زیاد 

 العوامل البیئیة والطاقة .6
  تشجیع تعدد وسائل النقل وبخاصة التشجیع على استخدام السكك الحدیدیة والنقل البحري من

 خالل االستثمار في مرافق النقل التي تتسم بالكفاءة،

  للبیئة من خالل الحوافز واألنظمة الرامیة إلى تحفیز استخدام المركبات والسفن األكثر سالمة

 تخفیض انبعاثات الكربون وتلوث الھواء في ممرات النقل.

 رصد أداء ممرات النقل .7
 :تطویر نظام لجمیع البیانات في ممرات النقل، بما یتضمن على سبیل المثال ال الحصر 

o حجم وتركیب الشحنات التجاریة، بما فیھا حركة الشحنات الخطرة 

o تدفق الحركة المروریة وتركیبتھا 

o زمن الرحالت وسرعة المركبة 

o  فترات المعالجة إلجراءات عبور الحدود 

o تكالیف ورسوم العبور 

o  ،حوادث الطرق 

  تحلیل ونشر البیانات المذكورة أعاله إلعداد التقاریر حول أداء ممرات النقل وتطبیق السیاسات

 المذكورة.

----------------- 

---------- 
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 بالسیاحة الصادرة عن فریق العمل المعني الخاصة بالسیاسات. التوصیات 3
لفریق عمل الكومسیك المعني الجتماع ا الخاصة بالسیاسات التي خرج بھاالتوصیات  3-1

 بالسیاحة
 

 الموائمة سیاحیا للمسلمین بشأن تنظیم منشآت اإلقامةمبادئ كومسیك التوجیھیة 
 

بدأت الشركات السیاحیة في جمیع أنحاء العالم، مع ازدیاد أعداد المسافرین المسلمین الذین 
لدیھم احتیاجات فریدة ذات أساس دیني، في النظر بعین االھتمام الحتیاجات لھذه الشریحة 

لسیاحة الموائمة للمسلمین بأنھا "أنشطة المسافرین المتنامیة والمربحة من السوق. ُتَعَرف ا
المسلمین الذین ال یرغبون في اإلضرار باحتیاجاتھم الدینیة عند السفر لغرض ما، وھو 

  1أمر مسموح بھ". 

بالنظر إلى األھمیة المتزایدة لسوق السیاحة الموائمة للمسلمین، أمرت الكومسیك بإجراء 
 السیاحة الموائمة للمسلمین:الدراسات الثالث التالیة بشأن 

السیاحة الموائمة للمسلمین: فھم جانبي العرض والطلب في البلدان األعضاء في  .1
 منظمة المؤتمر اإلسالمي

السیاحة الموائمة للمسلمین: تطویر وتسویق منتجات وخدمات السیاحة الموائمة  .2
 للمسلمین في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

): تنظیم منشآت اإلقامة في البلدان األعضاء في MFTالموائمة للمسلمین (السیاحة  .3
 منظمة المؤتمر اإلسالمي

تنظیم مؤسسات  –وقد تم عرض نتائج الدراسة الثالثة بشأن السیاحة الموائمة للمسلمین 
اإلقامة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على االجتماع التاسع لفریق 

 في أنقرة.  2017فبرایر  16العمل المعني بالسیاحة الذي عقد في 

، في إدراك ومعالجة االحتیاجات المختلفة بدأت صناعة السیاحة، في األعوام األخیرة
للمسافرین المسلمین. ینظر العدید من مقدمي خدمات السفر إلى السیاحة الموائمة للمسلمین 
باعتبارھا سوقا واعدة. ال یوجد توافق في اآلراء حالیا بشأن عناصر السیاحة الموائمة 

في اتخاذ قرارھا على أساس للمسلمین الالزم إدراجھا. ومع ذلك، تعتمد منشآت اإلقامة 
سھولة التنفیذ والتكلفة والتأثیر المتوقع على الضیوف غیر المسلمین. وتظھر الدراسات 
السابقة أن ھناك تداخل بین احتیاجات المسافرین المسلمین وغیر المسلمین في بعض 
 المناطق، مثل موقع الفندق وسعره، وھي أمور تعتبر حاسمة للمسافرین، بغض النظر عن
االنتماء الدیني. باإلضافة إلى ذلك، فإن المسلمین وغیر المسلمین على حد سواء یثمنون 
العدید من الخصائص التي تعد من معاییر الجودة التقلیدیة، بما في ذلك النظافة والرحابة 

یھم احتیاجات محددة والتوافق. ومع ذلك، فقد أشار البحث إلى أن المسافرین المسلمین لد
                                                           

. 2016كومسیك، فبرایر ” السیاحة الموائمة للمسلمین: فھم جانبي العرض والطلب في البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي.“ 1
 الموقع اإللكتروني.   
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؛ والبعض منھا قد یتعارض مع احتیاجات المسافرین من غیر المسلمین، بما ینلدتتعلق با
في ذلك، على سبیل المثال عدم وجود الكحول في مبان الفندق. ونظرا لتفاوت مستویات 
السیاحة الموائمة للمسلمین من الخدمات والمرافق التي تقدمھا صناعة السیاحة فھناك حاجة 

 اع اإلقامة.  إلى التنظیم، وال سیما في قط

تنظیم مؤسسات اإلقامة في البلدان  –دراسة السیاحة الموائمة للمسلمین واستنادا إلى 
، والتي تتضمن رؤى مستقاة من دراسات حالة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

ودراسات استقصائیة ومقابالت مع الخبراء باإلضافة إلى تحلیالت للمعاییر القائمة، فإن 
قة تعرض المبادئ التوجیھیة األساسیة لتنظیم السیاحة الموائمة للمسلمین لبلدان ھذه الوثی

منظمة التعاون اإلسالمي وللبلدان غیر األعضاء في تلك المنظمة.  وھي تقدم االعتبارات 
الرئیسیة الواجب اتباعھا عند تقییم وإرساء المبادئ التوجیھیة العامة للسیاحة الموائمة 

ئ التوجیھیة للخدمات والمرافق فیما یخص ذلك النوع من السیاحة للمسلمین، والمباد
لمختلف مستویات االستعداد لھا عبر البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

 وأخیرا، تم في ھذه الوثیقة تلخیص خیارات وضع سوق السفر للسیاحة الموائمة للمسلمین.

 
 للسیاحة الموائمة للمسلمینالتقییم ووضع المعاییر للمبادئ التوجیھیة 

توصي الدراسة سالفة الذكر بقوة بتنظیم عناصر السیاحة الموائمة للمسلمین داخل قطاع 
اإلقامة (وإن یكن ذلك على مستوى متفاوت تبعا لبیئة البلد ونضجھا)، بالنظر إلى ردود 

واع المطلوبة الفعل القویة التي تتوفر من الدراسات االستقصائیة والتعبیر الواضح عن األن
 من الخدمات.

في استبیان المستھلكین الذي أجري ألغراض ھذه الدراسة، ألقى المستجیبون أھمیة كبیرة 
في المائة من  99على األغذیة الحالل التي ینظمھا معیار إقامة موائم للمسلمین؛ اعتبر 

أعقب ذلك  في المائة صنفوا ذلك أنھ مھم للغایة). 83المستطلع رأیھم أن ذلك أمر مھم (
في المئة من  95مناقشة تقدیم خدمات شھر رمضان، مثل بوفیھات اإلفطار، التي اعتبر 
في المئة من  94المستطلعین أنھا مھمة، یلیھا اتجاه القبلة في غرفة الفندق، والذي قیمھ 

 المستطلعین بأنھ أمر مھم.

خاصة في حالة الغذاء یوفر تنظیم السیاحة الموائمة للمسلمین للضیوف ضمانا باألصالة، و
الحالل، وھو یوفر توقعات متطابقة ویدعم النظام البیئي الصدیق لألسرة وھو أمر مفید 

 للضیوف المسلمین وكذلك للنمط الرئیسي من النزالء المسافرین مع أسرھم.

فھم جانبي  :"السیاحة الموائمة للمسلمینالتحلیل والنتائج الرئیسیة للتقریر البحثي بعنوان 
السیاحة الموائمة و" العرض والطلب في البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي"

للمسلمین: تطویر وتسویق منتجات وخدمات السیاحة الموائمة للمسلمین في الدول األعضاء 
والتي تم إعدادھا بالفعل لصالح الفریق العامل بالسیاحة في  في منظمة التعاون اإلسالمي"

مسیك، ویمكن أیضا أن تستخدمھ البلدان األعضاء في جھودھا الرامیة إلى تنظیم أماكن الكو
 اإلقامة الموائمة لسیاحة المسلمین.
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 المبادئ التوجیھیة العامة للخدمات والمرافق الموائمة للمسلمین

سوف تختلف صلة الخدمات والمرافق بالسیاحة الموائمة للمسلمین حسب طبیعة البلد.  
سم البیاني أدناه تقسیم البلدان استنادا إلى ما إذا كانت الدولة عضوا في منظمة یوضح الر

التعاون اإلسالمي أم ال، واستنادا إلى مستوى نظم السیاحة الموائمة للمسلمین اإلیكولوجیة 
 المتاحة.

 نظام السیاحة الموائمة للمسلمین اإلیكولوجي –تقسیم البلدان 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
استنادا إلى استعراض مختلف المبادئ التوجیھیة القائمة بشأن السیاحة الموائمة للمسلمین، 

 ترد أدناه قائمة 
موجزة بالمبادئ التوجیھیة للخدمات والمرافق الخاصة بالسیاحة الموائمة للمسلمین لكل فئة 

 من فئات البلد الموصوفة أعاله.    

خدمات ومرافق السیاحة الموائمة للمسلمین المتاحة للبلدان غیر األعضاء في منظمة  .1
 مة للمسلمینالتعاون اإلسالمي ذات النظم اإلیکولوجیة المحدودة للسیاحة الموائ

یمكن للمنشآت، في البلدان غیر األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، جذب 
المستھلكین المسلمین بطریقة عملیة عبر تقدیم خدمات أساسیة منخفضة التكلفة تكون 

 سھلة التنفیذ ولھا تأثیر منخفض على النزالء من النمط الرئیسي. 

 على النحو التالي:یمكن إیجاز الخدمات والمرافق الموصى بھا 

 توفیر بعض خیارات الطعام الحالل .1
 رفع الكحول من الثالجات الصغیرة في غرف النزالء المسلمین .2

ظمة البلدان غیر األعضاء في من
التعاون اإلسالمي الموجود بھا 

نظم إیكولوجیة محدودة للسیاحة 
 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 
الموجود بھا نظم إیكولوجیة 

متوسطة للسیاحة الموائمة 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 
الموجود بھا نظم إیكولوجیة 

متقدمة للسیاحة الموائمة 
 

 تقدیم الطعام في المقام األول للنمط الرئیسي من النزالء•
 عدد متواضع من الزوار المسلمین•
 حصة مرتفعة من الزوار غیر المسلمین•
 الطعام الحالل متوفر بوفرة، ولكن وجود الكحول شائع في الفنادق•
 الزوار في الغالب من المسلمین•
 المنتجات الحاللنظم إیكولوجیة قویة للتمویل إسالمي و•
• 
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 توفیر اتجاه القبلة (للصالة) في الغرف.  .3
 توفیر قائمة بمطاعم األكل الحالل وإرشادات الوصول إلى المساجد المحلیة .4
 توفیر سجادة صالة ومواقیت الصالة عند طلبھا .5
 یب العاملین على الوعي بمبادئ السیاحة الموائمة للمسلمینتدر .6

ومعظم ھذه الخدمات والمیزات، في حین أن لھا أھمیة كبیرة للضیوف المسلمین، لیس 
 لھا تأثیر یذكر على الضیوف من التیار الرئیسي وھي منخفضة التكلفة. 

ء في منظمة خدمات ومرافق السیاحة الموائمة للمسلمین المتاحة للبلدان األعضا .2
 التعاون اإلسالمي التي لدیھا نظم إیکولوجیة متواضعة للسیاحة الموائمة للمسلمین

توجد ثالثة خدمات عملیة تنتسب إلى السیاحة الموائمة للمسلمین وتھم الضیوف 
المسلمین، وھي سھلة التنفیذ ولھا تأثیر منخفض على الضیوف السائدین، وینبغي أن 

دول منظمة التعاون اإلسالمي التي لدیھا نظم إیکولوجیة  تنشئھا مرافق اإلقامة في
متواضعة للسیاحة الموائمة للمسلمین. وھذه الخدمات الثالث، كما ھي موضحة في 

 :2طط التالي، تشمل ما یليالمخ

تقدیم الغذاء الحالل المعتمد حصریا (مع وضع حصول مطابخ الفندق على شھادة  .1
 الحالل في االعتبار)

 صالة في الغرف توفیر سجاجید .2
 التكیف الستیعاب توقیت وعناصر قائمة طعام وجبة رمضان.  .3

 

یجوز تقسیم خدمات ومرافق السیاحة الموائمة للمسلمین التي یمكن أن یقدمھا مقدمو 
خدمات اإلقامة على أساس ما إذا كان تنفیذھا منخفض أو مرتفع التكلفة وكذلك تأثیرھا 

ین (ما إذا كان تنفیذ الخدمة الجدیدة سیكون لھ من جھة تأثیرھا الضیوف غیر المسلم
تأثیر منخفض أو مرتفع على النزالء المسلمین). یسھل تنفیذ خدمات السیاحة الموائمة 
للمسلمین المنخفضة التكلفة ولھا تأثیر منخفض على الضیوف من النمط الرئیسي، في 

المنخفضة التكلفة حین أن ھناك اعتبارات حساسة یجب مراعاتھا عند تنفیذ الخدمات 
ذات التأثیر الكبیر على الضیوف من النمط الرئیسي، الخ.  (برجاء الرجوع للشكل 

 : خدمات السیاحة الموائمة للمسلمین للنظم اإلیکولوجیة المتواضعة في الدراسة). 15

 

الخدمات اإلضافیة التي تم تصنیفھا على أنھا مھمة وتكلفتھا متوسطة إلى عالیة ھي 
 كما یلي:

تركیب مرحاض أو دش الید في الحمامات، في غرف النزالء وكذلك في  .1
 الحمامات في األماكن العامة

 توفیر ترفیھ مناسب للعائالت .2
                                                           

 دق.خدمة إضافیة قیمھا المستجیبین لالستطالع بأنھا مھمة ولیس مكلفا توفیرھا وھي وجود "المصلى" أو منطقة للصالة داخل الفن 2
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أن یكون المكان خال من الكحول وعدم وجود كازینوھات أو مالھي لیلیة في  .3
 الموقع. 

 إزالة القنوات اإلباحیة ووجود مرشحات لتصفیة محتوى اإلنترنت.  .4
 العاملین بارتداء مالبس محتشمة مطالبة .5

خدمات ومرافق السیاحة الموائمة للمسلمین المتاحة للبلدان األعضاء في منظمة  .3
 التعاون اإلسالمي ذات النظم اإلیکولوجیة المتقدمة للسیاحة الموائمة للمسلمین

وفیما یخص لبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ذات النظم اإلیکولوجیة 
مة للسیاحة الموائمة للمسلمین، یوصى بالمستوى المرتفع التالي من خدمات المتقد

 ومرافق السیاحة الموائمة للمسلمین إضافة إلى الخدمات األساسیة:

 بشكل عام:
 یجب أن تكون مطابخ الفنادق معتمدة كمطابخ حالل .1
 ینبغي عدم توافر الكحول وال السماح بوجوده داخل الفندق .2
 المرافق المالئمة للوضوء في الحمامات العامة وحمامات الغرفینبغي ان تتوفر  .3
 یجب وضع المصحف الشریف في كل غرفة .4
ینبغي أن تقام صالة الجماعة في المصلى/ المسجد بما في ذلك صالة الجمعة،  .5

 ویجب أن یتم بث األذان على نظام مكبر الصوت. 
حور، یجب توفیر خالل شھر رمضان، باإلضافة إلى تقدیم وجبات اإلفطار والس .6

 حافالت النقل المكوكیة للمساجد المحلیة 
یجب تمدید نطاق ما یتم توفیره المنتجات الحالل المعتمدة لیشمل منتجات العنایة  .7

 بالصحة مثل الشامبو ومستحضرات االغتسال السائلة.

 األنشطة الترفیھیة:
سین بما في ذلك ینبغي توفیر مرافق العنایة بالصحة التي یتم فیھا الفصل بین الجن .8

الصاالت الریاضیة وحمامات السباحة والمنتجعات الصحیة والشواطئ، إما عن 
 طریق توفیر مرافق منفصلة، أو عن طریق تخصیص ساعات معینة للنساء. 

 إدارة العمل
 جمیع عملیات التمویل یجب أن تلتزم بالمبادئ المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة .9

ق معاملة عادلة وأن یحصلوا على حد أدنى لألجر وینبغي معاملة موظفي المرف .10
 مرتفع بما فیھ الكفایة للحفاظ على مستوى معیشي طبیعي 

یجب أن تكون عملیات الشركات عملیات صدیقة للبیئة في مقرھا وأن تكون  .11
 حاصلة على شھادة بیئیة. 

 تھیئة المؤسسة من جھة الموائمة للعائالت ومن الجھة األخالقیة
یختلف مستوى الفعالیة في إدخال خواص السیاحة الموائمة للمسلمین بحسب البلد.   

ویتمثل أحد االعتبارات الرئیسیة في وضع وتعزیز الخدمات الصدیقة للمسلمین دون 
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استبعاد الزبائن غیر المسلمین. ربما تكون بعض الخواص المتعلقة بالسیاحة الموائمة 
بة في التنفیذ؛ ومع ذلك، فإن العدید من المیزات في للمسلمین أعلى تكلفة وأكثر صعو

السیاحة الموائمة للمسلمین تسلط الضوء أیضا على مواءمة المنشأة لألسرة والوضع 
األخالقي.  على سبیل المثال، فإن عدم وجود ملھى لیلي أو بار ھو أمر ال یالئم 

ق كمرفق موائم احتیاجات الضیوف المسلمین فحسب بل أنھ یعزز أیضا مكانة الفند
للعائالت، حیث أن العدید من األسر من النمط الرئیسي التي لدیھا أطفال تعتبر ھذه 

 البیئة مكانا أكثر أمنا ألسرھم.  

یعرض الجدول الموضح أدناه الخدمات والمرافق التي تعمل على تعزیز وضع مرافق 
مستویات النظام اإلقامة من جھتي المواءمة العائلیة والوضع األخالقي عبر مختلف 

اإلیكولوجي للسیاحة الموائمة للمسلمین. حیث یفید عدم وجود الكحول أو الكازینوھات 
أو المالھي اللیلیة، باإلضافة إلى حظر قنوات الكبار، واألعمال الفنیة الفاحشة ووضع 
مرشحات اإلنترنت في تعزیز مكانة مرفق اإلقامة من جھة المواءمة لألسرة باإلضافة 

 ھا أخالقیة.إلى كون
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 خدمات ومرافق السیاحة الموائمة للمسلمین الموائمة لألسرة واألخالقیة
 الحد األدنى للمتطلبات 

الطعام 
 الحالل

 خیارات الطعام الحالل

سیاسة 
 الكحول

 خلو ثالجات غرف النزالء المسلمین من الكحول

 مستحسن وجود 

سیاسة 
 الكحول

تقدیم الكحول غیاب الكحول: ال یوجد بار وعدم 
 في مطاعم الفنادق

 الترفیھ
  
  
  
  

 عدم وجود ملھى لیلي في الموقع

 عدم وجود كازینوھات في الموقع

 عدم توفر قنوات إباحیة

مرشحات لمحتوى اإلنترنت في الموقع (من 
 المواد البذیئة)

 البرامج والترفیھ الموائم للعائالت في الموقع

 محتشمةارتداء العاملون مالبس  العاملون

 المكافآت 

سیاسة 
 الكحول

ال یوجد كحول في الموقع (على سبیل المثال في 
 المطعم أو عند الطلب)

عدم عرض أعمال موسیقیة أو فنیة قد تتعارض  الترفیھ 
 مع القیم اإلسالمیة

الجانب 
 البیئي

الحصول على شھادة بیئیة وتوفر عملیات صدیقة 
 للبیئة في المكان

 

-------------------- 

---------------- 
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 األصل : باإلنجليزية

 الخاصة التوصيات

 الكومسيك عمل فرق اجتماعات عن الصادرة بالسياسات

 
 المعني بالتجارة الكومسيك التوصيات الخاصة بالسياسات الصادرة عن فريق عمل – 1

الكومسيك  بالسياسات الصادرة عن االجتماع التاسع لفريق عملالتوصيات الخاصة  1-1

 المعني بالتجارة

 

 7082عقد فريق الكومسيك العامل المعني بالتجارة بنجاح اجتماعه التاسع في التاسع من مارس 

بأنقرة، تركيا تحت شعار "أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد في الدول األعضاء بمنظمة 

ي". تداول الفريق العامل المعني بالتجارة، أثناء االجتماع، فكرة مقاربة السياسات المؤتمر اإلسالم

ذات الصلة بأنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد بين الدول األعضاء. تولى مكتب تنسيق 

الكومسيك مهمة إرسال الوثيقة الصادرة وفقًا للنتائج األساسية للدراسة التحليلية المعدة خصيًصا 

اع التاسع لفريق الكومسيك العامل المعني بالتجارة والتي تحمل عنوان  "أنظمة تخليص لالجتم

المعامالت من مكان واحد في الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي" وردود الدول األعضاء 

على األسئلة الخاصة بالسياسات إلى جهات التنسيق التابعة لفريق الكومسيك العامل المعني 

اتفق المشاركون في أثناء االجتماع على التوصيات الخاصة بالسياسات والتي تضمنتها  بالتجارة.

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

 االجتماع.

 

مشورة السياسات األولى: تعزيز جهود أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد في الدول 

األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي من خالل تطوير إستراتيجيات متكاملة لتلك األنظمة تعكس 

 المتطلبات القومية واإلقليمية وتشرك الجهات المعنية في هذه العملية

 

يعتبر إطالق عملية إستراتيجية تؤدي إلى وضع وثيقة إستراتيجية موجزة خطوة حاسمة في عملية 

ت من مكان واحد. ترس  القرارات المتخةة في المراحل المبكرة من مبادرة تطوير تخليص المعامال

تخليص المعامالت من مكان واحد عمليات تخطيط النظام وتصميمه وتطويره؛ حيث يعتبر نظام 

تخليص المعامالت من مكان واحد التزاًما طويل األجل تجاه التحول عن مفهوم وجود عدد كبير 

ث ، على هةه الجهات المعنية، وال سيّما األوساط التجارية، المشاركة عن من الجهات المعنية. ومن 

كثب في مرحلة التصمي . يؤكد منظور األوساط التجارية أن نظام تخليص المعامالت من مكان 

واحد يلبي احتياجاته  مثلما يلبي احتياجات الوكاالت الحكومية. يجب دمج جهات استشارية، مثل 

في عملية تطوير إستراتيجية تجارية. عالوة على ذلك، البد من أخة المنظور  لجان تيسير التجارة،

 اإلقليمي في االعتبار لدى تصمي  أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد.

 

يجب أن تعتمد إستراتيجية تخليص المعامالت من مكان واحد على التعرف على المتطلبات 

األهداف الواضحة ومؤشرات األداء القابلة للقياس التجارية والتقنية وتحديد األولويات ووضع 

لتكون نبراًسا لمشروع تخليص المعامالت من مكان واحد. وبمجرد تشغيل نظام تخليص 

المعامالت من مكان واحد، يصبح من الضروري مواصلة قياس أدائه وتحديد معيار كيفي وكمي 
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اليف والفوائد في أثناء إعداد الرؤى لألداء لتوصيل الخدمة. ال بد من إجراء تحليل يتناول التك

 والوثائق اإلستراتيجية. 

 

مشورة السياسات الثانية: تحسين مدى فاعلية أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد من خالل 

 تحديد وتنفيذ التغييرات الالزمة في القوانين وإطار العمل التنظيمي وممارسات األعمال

 

 األساس المنطقي:

يمثل نظام تخليص المعامالت من مكان واحد تحواًل رئيًسا عن النهج الةي تعمل به الوكاالت 

الحكومية وعن كيفية تفاعلها مع األوساط التجارية. يتطلب هةا التحول تعديل إطار العمل التنظيمي 

المعمول به فيما يتصل باستيراد السلع وتصديرها ومرورها وتعديل الممارسات التشغيلية 

العمليات التجارية. ال يمكن أن يؤتي نظام تخليص المعامالت من مكان واحد نتائجه بنجاح إال و

بتعريف هةه التعديالت على نحو واضح والعمل على تنفيةها على وجه السرعة. ويستلزم ذلك 

 دعًما سياسيًا قويًا لتنفية التعديالت عبر الوكاالت والدوائر الحكومية. 

 

واإلجراءات الحالية )الحالة الراهنة( للوكاالت يعد نقطة البدء إلجراء إن تحليل السياسات 

التعديالت؛ حيث يتيح فرصة التعرف على العقبات التشغيلية القائمة والمحتملة. ال بد من إعادة 

تنظي  العمليات التجارية )الحالة المستقبلية( بغرض اإلسراع بالمعالجة والتفاعل وتبسيطهما 

تنظي  اإلجراءات القانونية والتنظيمية واإلدارية وفقًا للعمليات المعاد تصميمها. وتنسيقها. يجدر 

وعلى هةا النحو، فإنه لمن دواعي األهمية البالغة، لتنفية معامالت ال ورقية أو بال أوراق، وضع 

إطار العمل القانوني للوثائق اإللكترونية والتوقيعات اإللكترونية في موضعه الصحيح على 

 وى الوطني، وعلى المستوى فوق الوطني، متى أمكن تطبيقه. المست

 

مشورة السياسات الثالثة: منح األولوية لمرونة، وقابلية تأقلم، وأمان، وتوافق البنية األساسية 

 لتكنولوجيا المعلومات ألنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد 

 

 األساس المنطقي:

تنفية التعديالت العملياتية التعزيزية لتخليص المعامالت من مكان واحد بغرض الوصول إلى 

تحسين قابلية الوصول وتحسين التكلفة وجودة الخدمات. ال بد من المداومة على إدماج البنية 

األساسية لتكنولوجيا المعلومات واألهداف التجارية وتقدي  الدع  الكامل للمتطلبات الوظيفية 

لجهات المعنية التي تمثل جزًءا من بيئة نظام تخليص المعامالت من مكان واحد. كما أنه ال بد ل

لكافة الجهات المعنية من الوعي منة المراحل المبكرة لعملية التصمي  بمدى إسهام البنية األساسية 

ي تكلفة لتكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف نظام تخليص المعامالت من مكان واحد وأثره ف

 هةه المعامالت. 

 

يجب أن تمتاز البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات بالمرونة والقدرة على التأقل  لتسع التغيرات 

السريعة التي يشهدها تطور تكنولوجيا المعلومات والتقنيات المتنوعة ولدمج التطورات التقنية 
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لتكنولوجيا  الجديدة وتقدي  خدمات جديدة بمرور الزمن. إضافة إلى ذلك، ال بد للبنية األساسية

المعلومات من أن يكون لديها القدرة على دمج األنظمة والتطبيقات المتنوعة لتكنولوجيا المعلومات 

ودعمها. ومن ث ، فإنه ال بد من أخة قابلية التشغيل البيني، بمعنى القدرة على تقدي  عمليات تجارية 

ية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة تعاونية وشبكية ومترابطة في االعتبار لدى تعريف البنية األساس

بأنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد؛ حيث إن توافرها واستمراريتها على المستوى التجاري 

يمثالن أحد أه  أوجه نظام تخليص المعامالت من مكان واحد. ولضمان عنصري التوافر 

كان واحد إلى حمايتها واالستمرارية التجارية، تحتاج تصميمات مشاريع تخليص المعامالت من م

من الكوارث البشرية والطبيعية بنظام يتس  بالقدرة على معالجة األخطاء واالحتفاظ بنسخ احتياطية 

 من البيانات خارج الموقع. 

 

مشورة السياسات الرابعة: تعزيز مستوى التواصل بين الدول وتوافق األنظمة الوطنية لتخليص 

نظمة المؤتمر اإلسالمي من أجل تأسيس أنظمة إقليمية المعامالت من مكان واحد في منطقة م

 لتخليص المعامالت من مكان واحد 

 

 األساس المنطقي:

لسنوات طويلة ظلت أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد محض جهود وطنية. ولكن مع 

ن ازدياد عدد المشاريع الوطنية لتخليص المعامالت من مكان واحد تتنامى إمكانية دع  مزيد م

الفوائد التي تخدم األوساط التجارية وأوساط النقل عن طريق تعزيز التبادل بين الدول واألنظمة 

الوطنية لتخليص المعامالت من مكان واحد. تهدف هةه النُهُج اإلقليمية إلى تبادل المعلومات بين 

 األطراف المشاركة إلكترونيًا وتلقائيًا.

 

تتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه مبادرات أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد في االفتقار 

إلى الترابط والقدرة على العمل المشترك والبيانات والعمليات المتوافقة على مستوى أنظمة تخليص 

تركة بين المعامالت من مكان واحد. وعلى هةا النحو، من الضروري أن يسير دع  المشاريع المش

الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي التي تعمل بالفعل بنظام تخليص المعامالت من مكان 

 واحد جنبًا إلى جنب مع تشجيع أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد على المستوى الوطني. 

 

حددة بوضوح، يمكن لهةه المشاريع أن تركز على تبادل وثائق مختارة ضمن العمليات التجارية الم

مثل شهادات المنشأ داخل الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي التي تعتبر عضًوا بإحدى 

مناطق التجارة الحرة أو أحد االتحادات الجمركية. من شأن هةه المشاريع أن تشجع على االلتزام 

 بالمعايير المشتركة لتبادل البيانات والمعلومات.

 

 

 

 لخاصة بالسياساتأدوات تنفيذ المشورات ا
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يوصى الفريق العامل الزراعي في اجتماعاته الالحقة  الفريق العامل الزراعي بالكومسيك: -

 بتوضيح مناطق السياسات المةكورة أعاله بمزيد من التفصيل.

في إطار تمويل مشاريع الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق تمويل مشاريع الكومسيك:  -

يتسنى للدول األعضاء المشاركة بالفرق العاملة، في الكومسيك لمشروعات سنويًا؛ حيث 

إطار تمويل مشاريع الكومسيك، تقدي  مشاريع تعاون متعددة األطراف تمولها المنح المقدمة 

من مكتب تنسيق الكومسيك. فيما يتصل بمجاالت السياسات المةكورة أعاله، يمكن للدول 

قد يمول مكتب تنسيق الكومسيك  األعضاء االستفادة من تمويل مشاريع الكومسيك؛ حيث

مشاريع ناجحة في هةا المجال. قد تشمل هةه المشاريع تنظي  الندوات والبرامج التدريبية 

والزيارات الدراسية وتبادل الخبراء وعقد ورش العمل وإعداد الدراسات التحليلية وتقيي  

 االحتياجات والمواد/الوثائق التدريبية وغيرها.

 

 

-------------------- 

-------- 
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 االجتماع العاشر لمجموعة عمل التجارة التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن 1-2
 

في  2017نوفمبر  2انعقد االجتماع العاشر لمجموعة عمل التجارة التابعة للكومسیك بنجاح في 
المناطق االقتصادیة الخاصة في الدول األعضاء في منظمة التعاون أنقرة، تركیا تحت عنوان "

". أجرت مجموعة عمل التجارة، أثناء االجتماع، مداوالت حول فكرة مقاربة السیاسات اإلسالمي
تطویر مناطق اقتصادیة خاصة فیما بین الدول األعضاء. تولى مكتب تنسیق الكومسیك مهمة 
إرسال الوثیقة الصادرة وفًقا للنتائج األساسیة للتقریر البحثي المعد خصیًصا لالجتماع العاشر 

جموعة عمل التجارة التابعة للكومسیك والتي تحمل عنوان  "المناطق االقتصادیة الخاصة في لم
الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي" وردود الدول األعضاء على األسئلة الخاصة 
بالسیاسات إلى جهات التنسیق التابعة لفریق الكومسیك العامل المعني بالتجارة. اتفق المشاركون 

اء االجتماع على التوصیات الخاصة بالسیاسات والتي تضمنتها الوثیقة الصادرة عن في أثن
 االجتماع. تشمل الوثیقة الحالیة التوصیات الخاصة بالسیاسات التي أبرزها االجتماع.

 
لظ  لئسييئ  ب ة ش ب خئ شئخي لمئضف ئفة ليل هةضهيذ  ش ة: ة زئ ب ائكزيئ لةعكق ب ئآلهكو ئك شي ئكةه

ب  ة ئكهضمي ة ئألزةذئةيجيئ شئخى هآهكهيئ له ئإلفة ب ككم ـ ئكهضمي هخئ لظ ئآل لكهئ  قئ م ة لئ ب كص ش ئكخئ
شمئعى  ئكقضئظ ئك

 
تعد المناطق االقتصادیة الخاصة من األدوات الهامة التي تسهم في تعزیز النمو االقتصادي 
الوطني واإلقلیمي وزیادة الدخل القومي. وفي الوقت الذي اتجهت فیه كثیر من الدول في السنوات 
األخیرة إلى إنشاء مناطق اقتصادیة خاصة لتعزیز أهداف التنمیة االقتصادیة وتیسیر فرص 
االستثمار، یجب إرساء األساس المنطقي االقتصادي الذي یدعم تنفیذ برنامج المناطق االقتصادیة 

 الخاصة المقترح لمكافحة العوامل الحالیة التي تقید من النمو واألداء االقتصادي.
داء ومالحظة النجاح الذي حققته المناطق االقتصادیة الخاصة داخل الدول األعضاء إن تتبع األ

في منظمة التعاون اإلسالمي وعلى الصعید العالمي یفید كذلك بأن المناطق االقتصادیة الخاصة 
تتجه صوب تحقیق مزید من النجاحات إن صیغت في شكل برنامج وصممت كعناصر منطقیة 

ادیة القومیة واإلقلیمیة. ویتطلب هذا األمر توضیًحا وقیاًسا ألولویات لإلستراتیجیات االقتص
اإلستراتیجیة االقتصادیة الخاصة التي حظت بالدعم األفضل من المناطق االقتصادیة الخاصة 
على المستویین القومي واإلقلیمي، فضًال عن حالة مثبتة باألدلة فیما یتعلق باألسباب التي 

 االقتصادیة الخاصة لصورة مناسبة من التدخل المتعلق بالسیاسات. تستدعي تكوین المناطق 
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ب  شئخي لمئضف ئإلفة ث ئك ل ذئ شئخى كا ة:  ةعرير ئآلخئ؟ ئإلفة زئ ب ائكزيئ لةعكق ب ئك ب ئكتئمي شي ئكةه
ذ حهئغذ غذيخ  م خإلك ةضهيذ ؤضئ ل ب  ش لئكى  -ئكخئ م  -لئكى هغيذ  ل ة هيعرر  لئذئ ا ئإلزةت يجد

؟ب ه  ة ئكقفئ لئك دئ ة ئآلع بايئئ  ئكفئعكي
 

 األساس المنطقي:
تقلیل األعباء اإلداریة من األمور الحیویة لنجاح برنامج المناطق االقتصادیة الخاصة. یشار اآلن 
إلى الحوافز غیر المالیة، التي تسهم في تیسیر إنجاز األعمال داخل المناطق االقتصادیة 

الحوافز المالیة. وبوجه خاص، یمكن الخاصة، على أنها أكثر أهمیة في الغالب للمستثمرین من 
استخدام الحوافز غیر المالیة كأدوات ناجحة للغایة في تحسین مناخ العمل واالستثمار العام وفي 

 زیادة "سهولة إنجاز األعمال".
وفیما یتعلق بالحوافز المالیة، یجب أن تركز على القطاعات واإلستراتیجیات المستهدفة من قبل 

لمناطق االقتصادیة ویجب عدم استخدامها كعامل مفاضلة بین المناطق البرنامج المقترح ل
التنافسیة. ویجب أن یكون ثمة رابط واضح تماًما بین األولویات االقتصادیة القومیة وقطاعات 

 المجال المستهدفة المالئمة لبرنامج المناطق االقتصادیة الخاصة.
 

ى المستوى القومي لضمان أال یؤدي التنافس وحیثما أمكن، یمكن توحید معاییر إطار الحوافز عل
بین المناطق داخل دولة واحدة إلى العمل وفق حزم غیر مستدامة من الحوافز. ویمكن استخدام 
"األحكام المنتهیة بانتهاء مدة السریان/أحكام إعادة النظر" كآلیات فاعلة لضمان تجنب برامج 

 امة للحوافز المالیة على المدى البعید.المناطق االقتصادیة الخاصة الضمانات غیر المستد
 

ب  ش ب ئكخئ شئخي لمئضف ئإلفة ث ئك ل ذئ ب كا ليرب ئكةمئغزي ة: ةعرير ئك زئ ب ائكزيئ لةعكق ب ئك ب ئكتئكت شي ئكةه
ة  ب ائآلهكهيئ ب ئكقهي لعذغ ة ئزةمئخيئ ؤكو ئك لهئفظ هئكقضئعئ ـ ئكفعئك كك م خإلك ئإلزةهخئ ل

ب ة ئكةمئغزي ليرئ ب هئك ب ئكقهلي شئخي  ئإلفة
 

 األساس المنطقي:
وُیحدد الخیار الصحیح للتركیز على الموقع (المواقع) والقطاعات لبرامج المناطق االقتصادیة 
الخاصة على أنه من عوامل النجاح الهامة التي تضمن االستفادة الكاملة من المیزات التنافسیة 

 للدولة أو المنطقة أو الموقع.
لمیزات مثل القوة العاملة والمهارات ومستویات ویجب أن یتضمن اختیار القطاعات مراعاة ا

التدریب، باإلضافة إلى قرب وكفاءة موردي المواد والوصول إلى األسواق المفضلة. ومن العناصر 
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الرئیسیة لنجاح هذا األمر تحدید واختیار أكثر القطاعات مالءمة استناًدا إلى المعرفة االقتصادیة 
واألنشطة والمیزات التنافسیة الحالیة التي من المقرر أن  القویة بأهداف السیاسات االقتصادیة

 تضفي قیمة كبرى في سیاق الرؤیة واألساس المنطقي لتطویر المناطق االقتصادیة الخاصة.
 

كما یتعین تطویر اإلستراتیجیات المستشرفة للمستقبل لتحدید مسارات واضحة بهدف االرتقاء 
ة باإلستراتیجیات المعدة لتعزیز الروابط السابقة والالحقة بسالسل القیمة الصناعیة وذلك باالستعان

داخل االقتصاد المحلي. ومن األمور المهمة كذلك لبرنامج المناطق االقتصادیة الخاصة تیسیر 
السیاسات التكاملیة مثل تطویر المهارات وٕادارة سالسل اإلمداد اإلقلیمیة لتعزیز تلك الروابط وجذب 

 االستثمارات المتزایدة.
وتمثل المواقع غیر الجیدة أحد أكثر العوامل شیوًعا التي تصف ضعف األداء داخل برامج المناطق 
االقتصادیة الخاصة، حیث یتم تحدیدها أحیاًنا دون أي اعتبارات اقتصادیة أو فنیة. ومن المعروف 

السابق  أن المناطق تحقق مزیًدا من النجاحات حینما تستفید من المیزات التي كانت موجودة في
والتي تمثل منتجات التركیز، مثل وجود البنیة األساسیة الحالیة التي تتضمن الموانئ أو المطارات 
مما یسهم في توفیر روابط دولیة أو اعتبارات اقتصادیة مثل الوصول إلى األسواق والمواد الخام 

 وسالسل اإلمداد.
 

لك فئم ذ ع ة: هصظ ؤضئ زئ ب ائكزيئ لةعكق ب ئك ب ئكذئاع شي لك ئكةه ب ع ؟ ايئ لى غعئك ألمسئ همى هةمطي
ب ب ئكحئكي لي ب هئكةمطي ب ئكقئمهمي لك ئكايئ ب" ةذئعى هةق ش ب "خئ شئخي  ئفة

 
 األساس المنطقي:

من المقرر أن یمیز اإلطار القانوني والتنظیمي المناطق االقتصادیة الخاصة عن االقتصاد المحلي 
تحدید كیفیة حوكمة برنامج المناطق  وعلیه، فإنه من المهم إلطار العمل واللوائح المرتبطة به

االقتصادیة الخاصة وطریقة جذب المستثمرین وتقدیم الخدمات إلیهم. ویجب كذلك تحدید إطار 
العمل المؤسسي واإلداري من حیث دور الدوائر أو الوكاالت الحكومیة المختلفة ویجب مراعاة ما 

اصة، أو ما إذا كانت اللوائح أو إذا كان یتعین إنشاء قانون خاص للمناطق االقتصادیة الخ
 التعدیالت التشریعیة أو القوانین أو االمتیازات التعاقدیة قد توفر نفس الفوائد.

 
إن إنشاء بیئة عمل "خاصة" ال یعني تعویًضا عن مواطن الضعف في االقتصاد ككل، ولكن یجب 

وظروًفا تجاریة مالئمة على  أن یتضمن تأسیس منطقة إقلیمیة إضافیة توفر استثماًرا نفعًیا حقیقًیا
 أن ینشأ توافق مثالي بین هذه المنطقة واإلستراتیجیة التطلعیة للدولة فیما یتعلق بالنمو االقتصادي. 
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یجب كذلك مراعاة استیفاء متطلبات واحتیاجات المستثمرین على النحو األمثل وذلك من خالل 
لخاصة المستهدفة وأي صعوبات قانونیة اإلطار القانوني والتنظیمي، وخصوًصا داخل القطاعات ا

 یتعین تذلیلها لجذب مزید من االستثمارات إلى الدولة. ویشمل ذلك إنشاء "سوق متكامل".
یجب كذلك مراعاة تحلیل البیئة القانونیة والتنظیمیة الحالیة بعنایة، وذلك لضمان أال یؤدي إطار 

رضات إداریة أو زیادة التعقیدات. ویتمثل المناطق االقتصادیة الخاصة المقترح إلى توتر أو معا
الغرض من إنشاء إطار مخصص للمناطق االقتصادیة الخاصة في تعزیز "سهولة إنجاز األعمال" 

 بوجه عام، ما یجعل زیادة التعقیدات عائًقا أمام االستثمارات القادمة.
 

لمئضف ب كك زةقك ل ب  هيئ ز  زي ـ/ةآ ة: ةقكي زئ ب ائكزيئ لةعكق ب ئك ز ل ب ئكخئ شي ب  ئكةه شئخي ئإلفة
ث  ل ذئ ب هخعل ا ب خئخك ئكخهك ش ب ئكخئ شئخي لمئضف ئإلفة ب ائك لةعكق لهذ ئك ليظ ئآل ب كةمطيل ج ش ئكخئ
ب هةضهيذ  ب ئكذئيزي لعمي ة ئك ب ككجهئ ب ئكفعئك ذق لسئ م خإلك ئك ل ب  ش ب ئكخئ شئخي لمئضف ئإلفة ئك

ب ش ب ئكخئ شئخي لمئضف ئإلفة لك كك ة ع لهعئ  لج
 

 األساس المنطقي:
هیئة مستقلة للمناطق االقتصادیة الخاصة لتنظیم جمیع األمور  ثمة دواعي تستدعي تأسیس

المتعلقة بالمناطق االقتصادیة الخاصة في الدول التي تتعدد فیها المناطق االقتصادیة الخاصة. 
وعلیه، یجب تأسیس هیئة شاملة في الدول األعضاء لتعزیز الخبرات الحالیة وتفادي المخاطر 

لتي تتنافس مع بعضها البعض وتثیر ارتباًكا وتخوًفا لدى المستثمرین. المحتملة للهیئات المتعددة ا
تساعد الهیئات المستقلة للمناطق االقتصادیة الخاصة في تعزیز استمرار واتساق السیاسات على 
مستوى برامج المناطق االقتصادیة الخاصة، باإلضافة إلى إدارة العالقة فیما بین الجهات الرقابیة 

طویر برامج المناطق االقتصادیة الخاصة. وبرغم ذلك، یجب إیالء العنایة البالغة وجهات تشغیل وت
تجاه مدى المرونة التي یجب أن تتحلى بها الهیئة المستقلة على مستوى المناطق المختلفة، ویعتمد 
هذا األمر جزئًیا على التركیز على القطاعات. ویتعین على الجهات الرقابیة والتنظیمیة أن تكون 

درة على التمییز، وذلك فیما یتعلق بالتعامل مع المناطق التي تركز على الخدمات المالیة قا
والتجاریة مقارنة بالمناطق التي تركز على األنشطة األخرى مثل التصنیع أو الدعم اللوجستي. 
ویجب كذلك مراعاة إمكانیة إدراج مهمة تحكیم قانوني على مستوى أو داخل المناطق االقتصادیة 

 لخاصة. ا
عالوة على ذلك، ُیعد الدعم المقدم من مجموعة متنوعة من الدوائر والوكاالت الحكومیة لبرنامج 
المناطق االقتصادیة الخاصة من العوامل األساسیة التي تسهم في تحقیق نجاح البرنامج. ویساعد 

معرفة جمیع الدعم التنفیذي المقدم لبرنامج المناطق االقتصادیة الخاصة في ضمان استیعاب و 
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المعنیین في الحكومة بأن البرنامج یمثل أولویة تنفیذیة وأن اإلدارة الفعالة للبرنامج تمثل أولویة في 
حد ذاتها. إضافة إلى ذلك، قد یتعین على مختلف الدوائر و/أو الوكاالت الحكومیة اإلسهام في أو 

 التعهید بالمسؤولیات التشغیلیة. 
لمناطق االقتصادیة الخاصة من األدوات الرئیسیة التي تضمن قد یكون تأسیس مجموعات عمل ل

الحصول على النطاق الكامل من المطالب والفرص التي یخلقها برنامج المناطق االقتصادیة 
الخاصة والتي تضمن كذلك الدعم الجانبي من قبل الجهات المعنیة. ویمكن تشكیل مجموعات 

خبرات عالیة ولدیهم معرفة متعمقة بالتحدیات العمل الفعالة من فنیین حكومیین یتمتعون ب
االقتصادیة التي تواجه الدولة، وبالسیاسات والتشریعات ومشاریع التنمیة االقتصادیة التي تدیرها 
الدولة. ومن المحتمل كذلك أن تسهم مجموعات العمل هذه في توفیر آلیة مفیدة إلدارة العالقة بین 

والخاص من خالل المشاركة المباشرة لمؤسسات القطاع الجهات المعنیة في القطاعین العام 
 الخاص.

 
ة: زئ ب ائكزيئ لةعكق ة ئك شيئ ب كةمفيد ئكةه ة ئكإلرل  ئآلخهئ

زيق: - ب ككقهل لك ئكةجئذب ئكةئاع ب ع لهع توصي مجموعة العمل في اجتماعاتها  لج
 الالحقة بتوضیح مجاالت السیاسات المذكورة أعاله بمزید من التفصیل.

زيق:  - لسئذيظ ئكقهل لهيك  في إطار تمویل مشروع الكومسیك، یدعو مكتب تنسیق ة
الكومسیك القتراح مشروعات كل عام. ومن خالل آلیة تمویل مشروعات الكومسیك، 
یمكن للدول األعضاء المشاركة بمجموعات العمل أن تقوم بتقدیم مشروعات تعاون 

ة من مكتب تنسیق الكومسیك. فیما متعددة األطراف لیتم تمویلها من خالل منح مقدم
یتصل بمجاالت السیاسات المذكورة أعاله، یمكن للدول األعضاء االستفادة من تمویل 
مشاریع الكومسیك؛ حیث قد یمول مكتب تنسیق الكومسیك مشاریع ناجحة في هذا 
 المجال. قد تشمل هذه المشاریع تنظیم الندوات والبرامج التدریبیة والزیارات الدراسیة
وتبادل الخبراء وعقد ورش العمل وٕاعداد الدراسات التحلیلیة وتقییم االحتیاجات 

 والمواد/الوثائق التدریبیة وغیرها.
 

-------------- 
-------- 
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 رة عن فریق عمل الكومسیك المعني بالنقل واالتصاالتالتوصیات الخاصة بالسیاسات الصاد –2
االجتماع التاسع لمجموعة عمل الكومسیك  التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن 2-1

 للنقل واالتصاالت
 

، في 2017مارس  16انعقد االجتماع التاسع لمجموعة عمل الكومسیك للنقل واالتصاالت بنجاح في 
مدینة أنقرة، تركیا تحت عنوان "زیادة انتشار اإلنترنت عریض النطاق في الدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي". وأجرت مجموعة عمل الكومسیك للنقل واالتصاالت خالل ھذا االجتماع 

نطاق. وكان مداوالت بشأن تقریب السیاسات بین الدول األعضاء في انتشار اإلنترنت عریض ال
محور النقاش الرئیسي ھو الوثیقة الصادرة في االجتماع، المحررة طبًقا للنتائج الرئیسیة للتقریر 
البحثي المعد لالجتماع التاسع لمجموعة عمل الكومسیك للنقل واالتصاالت، إضافة إلى ردود الدول 

ركون التوصیات التالیة األعضاء على األسئلة المتعلقة بالسیاسة. وخالل االجتماع، ناقش المشا
 المتعلقة بالسیاسات.

 
 التوصیات المتعلقة بالسیاسات لجمیع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي -أ 

 
إعداد اإلستراتیجیات القومیة لإلنترنت عریض النطاق  التوصیة األولى المتعلقة بالسیاسات:

 بمشاركة جمیع الجھات المعنیة
 

 :األسباب المنطقیة
اإلستراتیجیات القومیة لإلنترنت عریض النطاق عبارة عن وثائق ھامة تشتمل على السیاسات التي 
تحدد األھداف المتعلقة بزیادة تغطیة وانتشار اإلنترنت عریض النطاق للدول المعنیة (مع التمییز بین 

نافسة ونماذج خدمات األفراد والشركات والجھات الحكومیة)، والتي توضح مفھوم التكنولوجیا والم
االستثمار. وانطالًقا من ھذا المنظور، تھدف اإلستراتیجیات القومیة لإلنترنت عریض النطاق إلى 
ضمان الوصول السریع وعالي الجودة لإلنترنت عریض النطاق بأسعار معقولة لجمیع فئات 

ستراتیجیات القومیة المجتمع، فضالً عن تعزیز المنافسة فیما بین القطاعات. إضافًة إلى ذلك، تسھم اإل
 لإلنترنت عریض النطاق في تیسیر تطویر آلیات جمع البیانات وكذلك مراقبة وتقییم التقدم المحرز.

 
تحسین مستوى الثقافة الرقمیة عن طریق تضمین برامج في التوصیة الثانیة المتعلقة بالسیاسات: 

 ف فئات خاصة من السكاننظام التعلیم الرسمي وتشجیع المبادرات غیر الرسمیة التي تستھد
 

 :األسباب المنطقیة
أھمیة بالغة لجني الفوائد الكاملة من تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. ویطالب  1تمثل الثقافة الرقمیة

األفراد الذي یتمتعون بمستوى كاٍف من الثقافة الرقمیة بخدمات اإلنترنت عریض النطاق، حیث 
یمكنھم باالستعانة بتلك الخدمات توفیر قیمة إضافیة. ویمكن تحسین مستوى الثقافة الرقمیة عن طریق 

ین برامج في نظام التعلیم الرسمي وتشجیع المبادرات غیر الرسمیة التي تستھدف فئات خاصة تضم
                                                           

تقییمھا ُتعرف الثقافة الرقمیة على أنھا "القدرة على استخدام التكنولوجیا الرقمیة، أو أدوات االتصال، أو الشبكات لتحدید مواقع المعلومات و 1
 ).  2010واستخدامھا وإنشائھا" (ھوج وبرایر، 
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من السكان (كبار السن، والمناطق الریفیة الفقیرة، وما إلى ذلك). ویجب أن تكون برامج الثقافة 
ات الرقمیة المضمنة في نظام التعلیم الرسمي محوریة وواسعة النطاق، وأن تركز على تحسین مھار

استخدام األجھزة والخدمات. وعلى الجانب اآلخر، یمكن إطالق البرامج غیر الرسمیة عن طریق 
عروض التدریب عبر اإلنترنت، وإنشاء المراكز المحلیة للدخول إلى اإلنترنت في المناطق ذات 

ة أو االستخدام المحدود لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وتنفیذ البرامج في المدارس الحكومی
 المراكز الثقافیة بالتعاون مع السلطات المحلیة، وإرسال المدربین إلى المناطق الریفیة. 

 
التوصیات المتعلقة بالسیاسات للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في  -ب 

 مرحلة مختلفة من تطویر اإلنترنت عریض النطاق
 

متقدمة من تطویر اإلنترنت 2ة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحل .1
 عریض النطاق

تحقیق ھدف تغطیة اإلنترنت عالي السرعة للمناطق الریفیة  التوصیة األولى المتعلقة بالسیاسات:
وعن طریق الدعم المباشر بغیة تحسین الجدوى  3والنائیة خالل ُمھل الستیفاء شروط وأحكام اللوائح

 االستثماریة لإلنترنت عریض النطاق 
 

 :األسباب المنطقیة
یتوفر اإلنترنت عالي السرعة عریض النطاق بالفعل في المناطق الحضریة والضواحي في الدول 
المتقدمة. وال یزال توفیر تغطیة إنترنت عالي السرعة في المناطق الریفیة والمناطق النائیة یمثل 

جدوى االقتصادیة، فإن الوسائل تحدًیا كبیًرا أمام الدول المتقدمة. وبالعمل على تخفیف بعض قیود ال
التي تجمع بین ُمھل استیفاء شروط وأحكام اللوائح والدعم المباشر تھدف إلى معالجة تلك المشكلة. 
وللعمل على تحسین نشر شبكات الجیل التالي في المناطق الریفیة، یمكن للدول األعضاء تشجیع 

ام اللوائح، مما یعفیھم من االلتزام موفري خدمات اإلنترنت بمنحھم ُمھل الستیفاء شروط وأحك
بمشاركة الشبكة مع المنافسین في المناطق الریفیة. إضافة إلى ذلك، یمكن كذلك االستفادة من الدعم، 
كآلیة تمویل مشترك، في نشر البنیة التحتیة لإلنترنت عریض النطاق في المناطق ذات عائد االستثمار 

 المحدود.
 

إصدار مراسیم بمنح حوافز مالیة لموفري خدمات اإلنترنت التوصیة الثانیة المتعلقة بالسیاسات: 
 G4لنشر الجیل الرابع 

 
 :األسباب المنطقیة

انتشاًرا كامالً في معظم الدول  3Gفیما یتعلق بانتشار اإلنترنت عریض النطاق، انتشر الجیل الثالث 
األعضاء المتقدمة ومتوسطة التنمیة في منظمة التعاون اإلسالمي. وفي ھذه المرحلة، انتشرت 

ى الرغم من دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي عل 41تكنولوجیا الجیل الرابع في 
أن معدالت التغطیة ال تزال منخفضة للغایة، حیث إن المستفید الرئیسي منھا ھو سكان المناطق 

                                                           
 تتمتع باستخدام وتغطیة عالیة لإلنترنت عریض النطاق. "الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة متقدمة" تشیر إلى الدول التي 2
 لوقت.تشیر ُمھل استیفاء شروط وأحكام اللوائح إلى غیاب اإللزام القانوني لتوفیر الوصول إلى اإلنترنت، على األقل لفترة محددة مسبًقا من ا 3
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الحضریة. وال یرغب كثیر من موفري خدمات اإلنترنت في تحقیق انتشار كامل للجیل الرابع قبل 
للحكومات إصدار  تحقیق عائد معقول من الجیل السابق. وعلیھ، ولتسریع انتشار الجیل الرابع، یمكن

مراسیم بمنح حوافر مالیة لموفري الخدمات. وفي ھذا الصدد، یمكن االستفادة من میزة اإلعفاء من 
الضرائب لتوفیر معدات الشبكات. عالوة على ذلك، یمكن للحكومات تقلیل تكالیف ترخیص الطیف 

 الترددي. 
 

من تطویر اإلنترنت  متوسطة4الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة  .2
 عریض النطاق

تقلیل تكلفة خدمات اإلنترنت عریض النطاق من خالل التوصیة األولى المتعلقة بالسیاسات: 
 مبادرات السیاسات العاملة المستھدفة

 
 :األسباب المنطقیة

بھا إن زیادة الطلب یمثل أكبر تحٍد تواجھھ الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي ینتشر 
اإلنترنت عریض النطاق انتشاًرا متوسًطا. ولتقلیل أسعار الوصول إلى اإلنترنت للمستخدم النھائي، 
یمكن للحكومات إما تقلیل الضرائب على الخدمات واألجھزة أو توفیر دعم. ویمكن تحقیق ذلك من 

ثال، التالمیذ). خالل قسیمة عادیة أو رد أموال الضرائب للفئات المؤھلة من السكان (على سبیل الم
ویتمثل الخیار الثاني في التفاوض على اتفاقیات تبرم بین الحكومة وموفري خدمات اإلنترنت عریض 
النطاق في القطاع الخاص لعرض أسعار مخفضة لبعض الفئات. أما الخیار الثالث فیشمل عرض 

عامة، مثل وصول مجاني إلى اإلنترنت من خالل خدمات الواي فاي الموجودة في المناطق ال
 الساحات والمكتبات ومراكز النقل كمحطات الحافالت والمطارات.

 
تقلیل العوائق اللغویة والثقافیة من خالل تطویر محتوى التوصیة الثانیة المتعلقة بالسیاسات: 

 وتطبیقات وأنظمة أساسیة محلیة مألوفة للمستخدم.
 

 :األسباب المنطقیة
للعوائق الثقافیة واللغویة أثر سلبي على طلب خدمات اإلنترنت عریض النطاق. وكذلك، فإن عدم 
وجود محتوى باللغات المحلیة وعدم االرتباط الثقافي یمثالن عائًقا أساسًیا في استخدام اإلنترنت. فمن 

ورًدا على ھذا  الواضح أن الترابط اللغوي والثقافي یشجع األفراد على زیادة استخدام اإلنترنت.
التحدي، على الحكومات أن تتعاون مع القطاع الخاص في تعزیز تطویر محتوى رقمي محلي، 

 وتطبیقات أنظمة أساسیة مألوفة للمستخدم، مما یسھم في زیادة انتشار اإلنترنت. 
 

أولیة من تطویر اإلنترنت عریض 5الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة  .3
 النطاق 

                                                           
دیھا تغطیة متقدمة بوجھ عام على الرغم من االنتشار المحدود الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تمر بمرحلة تنمیة متوسطة ل 4

 لإلنترنت عریض النطاق.
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة أولیة تشیر إلى الدول التي تحتاج إلى زیادة كل من العرض والطلب على خدمات  5

عة من الحوافز المالیة لنشر البنیة التحتیة ووضع سیاسات لتحفیز الطلب من أجل اإلنترنت عریض النطاق. وبالنسبة لھذه الدول، یجب منح مجمو
 زیادة انتشار اإلنترنت عریض النطاق. 
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عرض خدمة إنترنت عریض النطاق بسعر منخفض التوصیة األولى المتعلقة بالسیاسات: 
للمستخدمین بواسطة شركات توفیر خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة المدعومة من الحكومة أو 

 المملوكة للدولة. 
 

 :األسباب المنطقیة
الدول التي تمر بالمرحلة األولیة من تطویر اإلنترنت عریض النطاق ھي بوجھ عام تلك الدول التي 
لم تخصخص قطاع االتصال بالكامل. كما یؤثر غیاب المنافسة بشكل مباشر على القدرة على تحمل 

نفقات ال نفقات خدمات اإلنترنت عریض النطاق. وفي إطار العمل ھذا، نظًرا ألن القدرة على تحمل ال
تزال تمثل أكبر المشكالت التي تواجھ الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في المرحلة 
األولیة من تطویر اإلنترنت عریض النطاق، یمكن لشركات توفیر خدمات اإلنترنت عریض النطاق 

نترنت المملوكة للدولة تحمل مسؤولیة، بصفتھا كیان خدمي عام، توفیر خدمات الوصول إلى اإل
عریض النطاق بتكلفة معقولة للمستخدم النھائي. األمر الذي قد یشجع الشركات الخاصة على خفض 

 األسعار. 
عرض خدمات اإلنترنت عریض النطاق منخفضة السعر أو التوصیة الثانیة المتعلقة بالسیاسات: 

 المجانیة المخصصة لفئات السكان المحرومة من تلك الخدمات. 
 

 :المنطقیةاألسباب 
إن قدرة الفئات السكانیة االجتماعیة المحرومة من الخدمات على تحمل تكلفة الحصول على خدمات 
إنترنت عریض النطاق محدودة. ویمكن للحكومات وضع سیاسات مناسبة لخلق بیئة مالئمة تتیح 
للمجموعات المحرومة من الخدمات إمكانیة تحمل تكلفة خدمات إنترنت عریض النطاق. كما یمكن 

كومات توفیر وصول مجاني إلى اإلنترنت في المؤسسات العامة مثل المدارس والمكتبات للح
والعیادات الصحیة. وتحقیًقا لھذه الغایة، یمكن للحكومات تشجیع الشركات الخاصة على عرض 
خدمات إنترنت عریض النطاق بأسعار مخفضة لفئات السكان المحرومة من الخدمات. ویمكن تحقیق 

سیاق وضع خطة قومیة لإلنترنت عریض النطاق. وبدالً من ذلك، یمكن تحقیق ھذا  ھذا األمر في
األمر كجزم من االتفاق بین الجھة الرقابیة الحكومیة وموفر خدمة إنترنت خاص كشرط للسماح 

 لألخیر بوضع مبادرة خاصة (على سبیل المثال، دمج أو استحواذ). 
 

------------------------- 
---------- 
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 - االجتماع العاشر لمجموعة النقل واالتصاالتمتعلقة بالسیاسات الصادرة عن ات الــالتوصی 2-2

 جلسة تبادل وجھات النظرللدورة الثالثة والثالثین للكومسیك
 

على  "تحسین ممرات النقل العابرة للحدود الوطنیة بین الدول  اتفقت الدورة الثانیة والثالثین للكومسیك

األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي" لیكون موضوع جلسة تبادل وجھات النظر الثالثة والثالثین 

للكومسیك، وطالبت مجموعة عمل النقل والمواصالت بالخروج بتوصیات سیاسیة محددة حول ھذا 

لدورة الوزاریة الثالثة والثالثین للكومسیك. في ھذا اإلطار توصلت الموضوع وتقدیم تقریر بھا إلى ا

مجموعة العمل إلى الملخص التالي للمشاكل والتحدیات باإلضافة إلى خیارات السیاسة الممكنة فیما 

 یتعلق بتحسین ممرات النقل العابرة للحدود الوطنیة في الدول األعضاء. 

 

 التحدیات والمشكالت:

وسلطت مجموعة عمل النقل والمواصالت، تماشیاً مع النقاشات الجاریة في االجتماع العاشر لھا، 

 الضوء على المشاكل والتحدیات المحتملة التالیة: 

  محدودیة الوعي بالجھات المعنیة وبخاصة على مستوى صانعي القرار، فیما یتعلق بالمزایا

 االقتصادیة النسیابیة عمل ممرات النقل الدولیة،   

 ،ضعف اإلرادة السیاسیة بین الدول الواقعة على تلك الممرات 

 دم توفر إطار عمل عدم كفایة التعاون والتنسیق بین الدول الواقعة على الممرات، بما في ذلك ع

مشترك ونظام لإلدارة. یؤدي ذلك إلى عدم فعالیة التنسیق المتعلق بتوزیع المھام والمسؤولیات، 

بما یتضمن التخطیط والجوانب المالیة بین الدول الواقعة على الممرات باإلضافة إلى الوكاالت 

 المانحة المشاركة. 

 وطنیة المتنوعة التي تستھدف تلبیة احتیاجات نقص استراتیجیات/سیاسات النقل العابر للحدود ال

 القطاع الخاص المختلفة

  عدم كفایة أو دقة أو تحدیث المعلومات المتعلقة بالعملیات الخاصة بممرات النقل العابرة للحدود

 الوطنیة، وعدم وجود نظام فعل لجمع البیانات،

  تدني مستوى التشغیل المشترك والروابط المشتركة. وفي ھذا السیاق فإن التحدیات األساسیة

 ھي: 
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 عدم كفایة التشغیل المشترك بین الطرق والسكك الحدیدیة ووسائل النقل البحریة، •

 عدم كفایة إجراءات األعمال المنسجمة بین الدول الواقعة على ممرات النقل،  •

ي لتقنیة االتصاالت والمعلومات بما من شأنھ تخطیط ومعلومات عدم توفر التواصل الكاف •

 وإدارة السفر

 عدم التوافق بین المعاھدات الدولیة والقوانین واألنظمة الوطنیة والشؤون التشغیلیة، •

 المشاكل المتعلقة بمواجھة التحدیات البیئیة وتوفیر وسائل المواصالت الموثوقة واالنسیابیة، •

  حركة المرور بین الطرق والسكك الحدیدیة،انعدام التوازن في 

 ،المشاكل السیاسیة بین الدول، مما یؤدي إلى القیود التجاریة والعقبات في نقاط عبور الحدود 

  ضمان استدامة البنیة التحتیة لممرات النقل فیما یتعلق بصیانة الطرق، وتجنب الخسائر الكبیرة

 في قیمة األصول،

 أثناء عبورھا. ارتفاع تكلفة تأمین البضائع 

 

 التوصیات المتعلقة بالسیاسات:

في ضوء التحدیات والمشاكل المذكورة أعاله، خرجت مجموعة عمل النقل والمواصالت بعدد من 

التوصیات المتعلقة بالسیاسات والتي تعّد بالغة األھمیة لضمان سالسة عمل ممرات النقل العابرة للحدود 

 التعاون اإلسالمي.حالیاً في الدول األعضاء بمنظمة 

 العوامل السیاسیة والمؤسسیة .1
 ،تحویل مسارات النقل إلى ممرات للنقل بوجود أمانة دائمة أو تعزیز قدرات األمانات القائمة 

 ،تطویر معاھدة لممرات النقل كمقیاس نموذجي تستفید منھ الدول الواقعة على تلك الممرات 

 الحاجة إلى تعزیز التعاون والتنسیق زیادة الوعي لدى صانعي القرارات فیما یتعلق ب

 والمسؤولیات المشتركة لتحسین األداء اإلجمالي لممرات النقل العابرة للحدود الوطنیة.

  تشكیل اللجان الوطنیة لتیسیر التجارة والمواصالت، والتي تضم مختلف الوزارات والجھات

 المعنیة.

 العوامل االقتصادیة والمالیة واالجتماعیة: .2
  تشجیع تبسیط وتسھیل عملیات / إجراءات األعمال بین الدول الواقعة على تلك الممرات، بما في

 ذلك الدفعات على المعابر الحدودیة أو الدفع المسبق قبل الوصول إلى الحدود، 

  زیادة الوعي لدى الجھات المعنیة في القطاعین العام والخاص بالمزایا االقتصادیة المحتملة

 العابرة للحدود الوطنیة،   لممرات النقل
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  االستفادة من الموارد الدولیة بما فیھا آلیة تمویل مشاریع الكومسیك لتشجیع إقامة أمانات ممرات

 النقل،

  التشجیع على اعتماد تعرفة شاملة للنقل بالسكك الحدیدیة بین الدول الواقعة على طول ممرات

 النقل،

 فیھا المتطلبات المالیة على المدى القصیر  إعداد مخطط شمولي لتطویر ممرات النقل بما

 والمتوسط والطویل،

  إشراك القطاع الخاص لتطویر وتمویل وإدارة البنیة التحتیة لممرات النقل بالشراكة مع القطاع

 العام،

  التشجیع على التجارة البینیة واالستثمارات انطالقاً من رؤیة رامیة إلى تعزیز حركة األشخاص

 افة إلى التخفیف من الفقر على طول ممرات النقل.وفرص العمل باإلض

 

 تسھیل التجارة: .3
 ،مراجعة االتفاقیات التجاریة الحالیة لتحدید العوامل المرتبطة بإزالة العوائق غیر المادیة للتجارة 

  تحفیز التجارة البینیة لزیادة الطلب على ممرات النقل العابرة للحدود الوطنیة في دول منظمة

 اإلسالمي،التعاون 

  تعزیز كفاءة التفتیش الجمركي عبر استحداث النقاط الحدودیة الشاملة، باالستفادة من أسالیب

 إدارة المخاطر (مثل نظام أسیكودا) وقنوات الضوء األخضر والتقنیات الجدیدة في الجمارك، 

 ،تطویر نظام كفء لجمع البیانات اإلحصائیة التجاریة 

 ،تشجیع نظام النافذة الموحدة  

 .تسھیل إصدار التأشیرات لرجال األعمال وملصقات التأشیرة للسائقین 

 السالمة واألمن وااللتزام القانوني: .4
 ،تنفیذ البرامج / اإلجراءات التي من شأنھا تعزیز األمن في ممرات النقل 

 ،تعزیز تبادل الخبرات في مجال سالمة الطرق 

  االستراحات لتحسین رفاه السائقین والتخفیف إقامة محطات خدمة على جوانب الطرق بما فیھا

 من إعیائھم،

  .تشجیع االلتزام القانوني متعدد الوسائل 

 العوامل الفنیة والتشغیلیة: .5
  تحسین معاییر تصمیم البنیة التحتیة للطرق والسكك الحدیدیة، بما في ذلك عقد الطرق / السكك

 الحدیدیة وقیاس تغیر االنظمة والمعابر الحدودیة،
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  ضمان استدامة البنیة التحتیة لممرات النقل، بما یتضمن صیانة الطرق عبر فرض الرسوم

 المناسبة على المستخدمین،

  توحید المعاییر التشغیلیة والخاصة بالمركبات، مثل أوزان وأبعاد المركبات والوزن الكلي

 للمركبة بحمولتھا،

  الترخیص/االعتماد المشترك للسائقین تحسین التشغیل المشترك للسكك الحدیدیة بما فیھا

 والشروط الموحدة للنقل،

 ،تحسین التواصل على طول الممرات بما في ذلك وجود كابل األلیاف البصریة وتتبع الشحنات 

  تحسین البنیة التحتیة اللوجستیة، كالمستودعات المتاحة لعدة مستخدمین عبر تعزیز التنسیق

 والتعاون بین الجھات المعنیة،

 ة عدد وجودة المراكز اللوجستیة على طول ممرات النقل. زیاد 

 العوامل البیئیة والطاقة .6
  تشجیع تعدد وسائل النقل وبخاصة التشجیع على استخدام السكك الحدیدیة والنقل البحري من

 خالل االستثمار في مرافق النقل التي تتسم بالكفاءة،

  للبیئة من خالل الحوافز واألنظمة الرامیة إلى تحفیز استخدام المركبات والسفن األكثر سالمة

 تخفیض انبعاثات الكربون وتلوث الھواء في ممرات النقل.

 رصد أداء ممرات النقل .7
 :تطویر نظام لجمیع البیانات في ممرات النقل، بما یتضمن على سبیل المثال ال الحصر 

o حجم وتركیب الشحنات التجاریة، بما فیھا حركة الشحنات الخطرة 

o تدفق الحركة المروریة وتركیبتھا 

o زمن الرحالت وسرعة المركبة 

o  فترات المعالجة إلجراءات عبور الحدود 

o تكالیف ورسوم العبور 

o  ،حوادث الطرق 

  تحلیل ونشر البیانات المذكورة أعاله إلعداد التقاریر حول أداء ممرات النقل وتطبیق السیاسات

 المذكورة.

----------------- 

---------- 
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 بالسیاحة الصادرة عن فریق العمل المعني الخاصة بالسیاسات. التوصیات 3
لفریق عمل الكومسیك المعني الجتماع ا الخاصة بالسیاسات التي خرج بھاالتوصیات  3-1

 بالسیاحة
 

 الموائمة سیاحیا للمسلمین بشأن تنظیم منشآت اإلقامةمبادئ كومسیك التوجیھیة 
 

بدأت الشركات السیاحیة في جمیع أنحاء العالم، مع ازدیاد أعداد المسافرین المسلمین الذین 
لدیھم احتیاجات فریدة ذات أساس دیني، في النظر بعین االھتمام الحتیاجات لھذه الشریحة 

لسیاحة الموائمة للمسلمین بأنھا "أنشطة المسافرین المتنامیة والمربحة من السوق. تَُعَرف ا
المسلمین الذین ال یرغبون في اإلضرار باحتیاجاتھم الدینیة عند السفر لغرض ما، وھو أمر 

  1مسموح بھ". 

بالنظر إلى األھمیة المتزایدة لسوق السیاحة الموائمة للمسلمین، أمرت الكومسیك بإجراء 
 السیاحة الموائمة للمسلمین:الدراسات الثالث التالیة بشأن 

السیاحة الموائمة للمسلمین: فھم جانبي العرض والطلب في البلدان األعضاء في  .1
 منظمة المؤتمر اإلسالمي

السیاحة الموائمة للمسلمین: تطویر وتسویق منتجات وخدمات السیاحة الموائمة  .2
 للمسلمین في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

): تنظیم منشآت اإلقامة في البلدان األعضاء في MFTالموائمة للمسلمین (السیاحة  .3
 منظمة المؤتمر اإلسالمي

تنظیم مؤسسات  –وقد تم عرض نتائج الدراسة الثالثة بشأن السیاحة الموائمة للمسلمین 
اإلقامة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على االجتماع التاسع لفریق العمل 

 في أنقرة.  2017فبرایر  16المعني بالسیاحة الذي عقد في 

، في إدراك ومعالجة االحتیاجات المختلفة بدأت صناعة السیاحة، في األعوام األخیرة
للمسافرین المسلمین. ینظر العدید من مقدمي خدمات السفر إلى السیاحة الموائمة للمسلمین 
باعتبارھا سوقا واعدة. ال یوجد توافق في اآلراء حالیا بشأن عناصر السیاحة الموائمة 

في اتخاذ قرارھا على أساس للمسلمین الالزم إدراجھا. ومع ذلك، تعتمد منشآت اإلقامة 
سھولة التنفیذ والتكلفة والتأثیر المتوقع على الضیوف غیر المسلمین. وتظھر الدراسات 
السابقة أن ھناك تداخل بین احتیاجات المسافرین المسلمین وغیر المسلمین في بعض 
 المناطق، مثل موقع الفندق وسعره، وھي أمور تعتبر حاسمة للمسافرین، بغض النظر عن
االنتماء الدیني. باإلضافة إلى ذلك، فإن المسلمین وغیر المسلمین على حد سواء یثمنون 
العدید من الخصائص التي تعد من معاییر الجودة التقلیدیة، بما في ذلك النظافة والرحابة 

یھم احتیاجات محددة والتوافق. ومع ذلك، فقد أشار البحث إلى أن المسافرین المسلمین لد
                                                           

. 2016كومسیك، فبرایر ” السیاحة الموائمة للمسلمین: فھم جانبي العرض والطلب في البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي.“ 1
 الموقع اإللكتروني.   
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؛ والبعض منھا قد یتعارض مع احتیاجات المسافرین من غیر المسلمین، بما في ینلدتتعلق با
ذلك، على سبیل المثال عدم وجود الكحول في مبان الفندق. ونظرا لتفاوت مستویات السیاحة 
الموائمة للمسلمین من الخدمات والمرافق التي تقدمھا صناعة السیاحة فھناك حاجة إلى 

 اع اإلقامة.  التنظیم، وال سیما في قط

تنظیم مؤسسات اإلقامة في البلدان  –دراسة السیاحة الموائمة للمسلمین واستنادا إلى 
، والتي تتضمن رؤى مستقاة من دراسات حالة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

ودراسات استقصائیة ومقابالت مع الخبراء باإلضافة إلى تحلیالت للمعاییر القائمة، فإن ھذه 
قة تعرض المبادئ التوجیھیة األساسیة لتنظیم السیاحة الموائمة للمسلمین لبلدان منظمة الوثی

التعاون اإلسالمي وللبلدان غیر األعضاء في تلك المنظمة.  وھي تقدم االعتبارات الرئیسیة 
الواجب اتباعھا عند تقییم وإرساء المبادئ التوجیھیة العامة للسیاحة الموائمة للمسلمین، 

ئ التوجیھیة للخدمات والمرافق فیما یخص ذلك النوع من السیاحة لمختلف مستویات والمباد
االستعداد لھا عبر البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وأخیرا، تم في ھذه الوثیقة 

 تلخیص خیارات وضع سوق السفر للسیاحة الموائمة للمسلمین.

 
 للسیاحة الموائمة للمسلمینالتقییم ووضع المعاییر للمبادئ التوجیھیة 

توصي الدراسة سالفة الذكر بقوة بتنظیم عناصر السیاحة الموائمة للمسلمین داخل قطاع 
اإلقامة (وإن یكن ذلك على مستوى متفاوت تبعا لبیئة البلد ونضجھا)، بالنظر إلى ردود 

واع المطلوبة الفعل القویة التي تتوفر من الدراسات االستقصائیة والتعبیر الواضح عن األن
 من الخدمات.

في استبیان المستھلكین الذي أجري ألغراض ھذه الدراسة، ألقى المستجیبون أھمیة كبیرة 
في المائة من  99على األغذیة الحالل التي ینظمھا معیار إقامة موائم للمسلمین؛ اعتبر 

أعقب ذلك  في المائة صنفوا ذلك أنھ مھم للغایة). 83المستطلع رأیھم أن ذلك أمر مھم (
في المئة من  95مناقشة تقدیم خدمات شھر رمضان، مثل بوفیھات اإلفطار، التي اعتبر 
في المئة من  94المستطلعین أنھا مھمة، یلیھا اتجاه القبلة في غرفة الفندق، والذي قیمھ 

 المستطلعین بأنھ أمر مھم.

خاصة في حالة الغذاء یوفر تنظیم السیاحة الموائمة للمسلمین للضیوف ضمانا باألصالة، و
الحالل، وھو یوفر توقعات متطابقة ویدعم النظام البیئي الصدیق لألسرة وھو أمر مفید 

 للضیوف المسلمین وكذلك للنمط الرئیسي من النزالء المسافرین مع أسرھم.

فھم جانبي  :"السیاحة الموائمة للمسلمینالتحلیل والنتائج الرئیسیة للتقریر البحثي بعنوان 
السیاحة الموائمة و" العرض والطلب في البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي"

للمسلمین: تطویر وتسویق منتجات وخدمات السیاحة الموائمة للمسلمین في الدول األعضاء 
والتي تم إعدادھا بالفعل لصالح الفریق العامل بالسیاحة في  في منظمة التعاون اإلسالمي"

مسیك، ویمكن أیضا أن تستخدمھ البلدان األعضاء في جھودھا الرامیة إلى تنظیم أماكن الكو
 اإلقامة الموائمة لسیاحة المسلمین.
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 المبادئ التوجیھیة العامة للخدمات والمرافق الموائمة للمسلمین

سوف تختلف صلة الخدمات والمرافق بالسیاحة الموائمة للمسلمین حسب طبیعة البلد.  
سم البیاني أدناه تقسیم البلدان استنادا إلى ما إذا كانت الدولة عضوا في منظمة یوضح الر

التعاون اإلسالمي أم ال، واستنادا إلى مستوى نظم السیاحة الموائمة للمسلمین اإلیكولوجیة 
 المتاحة.

 نظام السیاحة الموائمة للمسلمین اإلیكولوجي –تقسیم البلدان 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
استنادا إلى استعراض مختلف المبادئ التوجیھیة القائمة بشأن السیاحة الموائمة للمسلمین، 

 ترد أدناه قائمة 
موجزة بالمبادئ التوجیھیة للخدمات والمرافق الخاصة بالسیاحة الموائمة للمسلمین لكل فئة 

 من فئات البلد الموصوفة أعاله.    

خدمات ومرافق السیاحة الموائمة للمسلمین المتاحة للبلدان غیر األعضاء في منظمة  .1
 مة للمسلمینالتعاون اإلسالمي ذات النظم اإلیکولوجیة المحدودة للسیاحة الموائ

یمكن للمنشآت، في البلدان غیر األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، جذب 
المستھلكین المسلمین بطریقة عملیة عبر تقدیم خدمات أساسیة منخفضة التكلفة تكون 

 سھلة التنفیذ ولھا تأثیر منخفض على النزالء من النمط الرئیسي. 

 على النحو التالي:یمكن إیجاز الخدمات والمرافق الموصى بھا 

 توفیر بعض خیارات الطعام الحالل .1
 رفع الكحول من الثالجات الصغیرة في غرف النزالء المسلمین .2

ظمة البلدان غیر األعضاء في من
التعاون اإلسالمي الموجود بھا 

نظم إیكولوجیة محدودة للسیاحة 
 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 
الموجود بھا نظم إیكولوجیة 

متوسطة للسیاحة الموائمة 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 
الموجود بھا نظم إیكولوجیة 

متقدمة للسیاحة الموائمة 
 

 تقدیم الطعام في المقام األول للنمط الرئیسي من النزالء•
 عدد متواضع من الزوار المسلمین•
 حصة مرتفعة من الزوار غیر المسلمین•
 الطعام الحالل متوفر بوفرة، ولكن وجود الكحول شائع في الفنادق•
 الزوار في الغالب من المسلمین•
 المنتجات الحاللنظم إیكولوجیة قویة للتمویل إسالمي و•
• 
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 توفیر اتجاه القبلة (للصالة) في الغرف.  .3
 توفیر قائمة بمطاعم األكل الحالل وإرشادات الوصول إلى المساجد المحلیة .4
 توفیر سجادة صالة ومواقیت الصالة عند طلبھا .5
 یب العاملین على الوعي بمبادئ السیاحة الموائمة للمسلمینتدر .6

ومعظم ھذه الخدمات والمیزات، في حین أن لھا أھمیة كبیرة للضیوف المسلمین، لیس 
 لھا تأثیر یذكر على الضیوف من التیار الرئیسي وھي منخفضة التكلفة. 

ء في منظمة خدمات ومرافق السیاحة الموائمة للمسلمین المتاحة للبلدان األعضا .2
 التعاون اإلسالمي التي لدیھا نظم إیکولوجیة متواضعة للسیاحة الموائمة للمسلمین

توجد ثالثة خدمات عملیة تنتسب إلى السیاحة الموائمة للمسلمین وتھم الضیوف 
المسلمین، وھي سھلة التنفیذ ولھا تأثیر منخفض على الضیوف السائدین، وینبغي أن 

دول منظمة التعاون اإلسالمي التي لدیھا نظم إیکولوجیة  تنشئھا مرافق اإلقامة في
متواضعة للسیاحة الموائمة للمسلمین. وھذه الخدمات الثالث، كما ھي موضحة في 

 :2طط التالي، تشمل ما یليالمخ

تقدیم الغذاء الحالل المعتمد حصریا (مع وضع حصول مطابخ الفندق على شھادة  .1
 الحالل في االعتبار)

 صالة في الغرف توفیر سجاجید .2
 التكیف الستیعاب توقیت وعناصر قائمة طعام وجبة رمضان.  .3

 

یجوز تقسیم خدمات ومرافق السیاحة الموائمة للمسلمین التي یمكن أن یقدمھا مقدمو 
خدمات اإلقامة على أساس ما إذا كان تنفیذھا منخفض أو مرتفع التكلفة وكذلك تأثیرھا 

ین (ما إذا كان تنفیذ الخدمة الجدیدة سیكون لھ من جھة تأثیرھا الضیوف غیر المسلم
تأثیر منخفض أو مرتفع على النزالء المسلمین). یسھل تنفیذ خدمات السیاحة الموائمة 
للمسلمین المنخفضة التكلفة ولھا تأثیر منخفض على الضیوف من النمط الرئیسي، في 

المنخفضة التكلفة حین أن ھناك اعتبارات حساسة یجب مراعاتھا عند تنفیذ الخدمات 
: 15ذات التأثیر الكبیر على الضیوف من النمط الرئیسي، الخ.  (برجاء الرجوع للشكل 

 خدمات السیاحة الموائمة للمسلمین للنظم اإلیکولوجیة المتواضعة في الدراسة). 

 

الخدمات اإلضافیة التي تم تصنیفھا على أنھا مھمة وتكلفتھا متوسطة إلى عالیة ھي 
 كما یلي:

تركیب مرحاض أو دش الید في الحمامات، في غرف النزالء وكذلك في  .1
 الحمامات في األماكن العامة

 توفیر ترفیھ مناسب للعائالت .2
                                                           

 دق.خدمة إضافیة قیمھا المستجیبین لالستطالع بأنھا مھمة ولیس مكلفا توفیرھا وھي وجود "المصلى" أو منطقة للصالة داخل الفن 2
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أن یكون المكان خال من الكحول وعدم وجود كازینوھات أو مالھي لیلیة في  .3
 الموقع. 

 إزالة القنوات اإلباحیة ووجود مرشحات لتصفیة محتوى اإلنترنت.  .4
 العاملین بارتداء مالبس محتشمة مطالبة .5

خدمات ومرافق السیاحة الموائمة للمسلمین المتاحة للبلدان األعضاء في منظمة  .3
 التعاون اإلسالمي ذات النظم اإلیکولوجیة المتقدمة للسیاحة الموائمة للمسلمین

وفیما یخص لبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ذات النظم اإلیکولوجیة 
مة للسیاحة الموائمة للمسلمین، یوصى بالمستوى المرتفع التالي من خدمات المتقد

 ومرافق السیاحة الموائمة للمسلمین إضافة إلى الخدمات األساسیة:

 بشكل عام:
 یجب أن تكون مطابخ الفنادق معتمدة كمطابخ حالل .1
 ینبغي عدم توافر الكحول وال السماح بوجوده داخل الفندق .2
 المرافق المالئمة للوضوء في الحمامات العامة وحمامات الغرفینبغي ان تتوفر  .3
 یجب وضع المصحف الشریف في كل غرفة .4
ینبغي أن تقام صالة الجماعة في المصلى/ المسجد بما في ذلك صالة الجمعة،  .5

 ویجب أن یتم بث األذان على نظام مكبر الصوت. 
حور، یجب توفیر خالل شھر رمضان، باإلضافة إلى تقدیم وجبات اإلفطار والس .6

 حافالت النقل المكوكیة للمساجد المحلیة 
یجب تمدید نطاق ما یتم توفیره المنتجات الحالل المعتمدة لیشمل منتجات العنایة  .7

 بالصحة مثل الشامبو ومستحضرات االغتسال السائلة.

 األنشطة الترفیھیة:
سین بما في ذلك ینبغي توفیر مرافق العنایة بالصحة التي یتم فیھا الفصل بین الجن .8

الصاالت الریاضیة وحمامات السباحة والمنتجعات الصحیة والشواطئ، إما عن 
 طریق توفیر مرافق منفصلة، أو عن طریق تخصیص ساعات معینة للنساء. 

 إدارة العمل
 جمیع عملیات التمویل یجب أن تلتزم بالمبادئ المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة .9

ق معاملة عادلة وأن یحصلوا على حد أدنى لألجر وینبغي معاملة موظفي المرف .10
 مرتفع بما فیھ الكفایة للحفاظ على مستوى معیشي طبیعي 

یجب أن تكون عملیات الشركات عملیات صدیقة للبیئة في مقرھا وأن تكون حاصلة  .11
 على شھادة بیئیة. 

 تھیئة المؤسسة من جھة الموائمة للعائالت ومن الجھة األخالقیة
یختلف مستوى الفعالیة في إدخال خواص السیاحة الموائمة للمسلمین بحسب البلد.   

ویتمثل أحد االعتبارات الرئیسیة في وضع وتعزیز الخدمات الصدیقة للمسلمین دون 
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استبعاد الزبائن غیر المسلمین. ربما تكون بعض الخواص المتعلقة بالسیاحة الموائمة 
بة في التنفیذ؛ ومع ذلك، فإن العدید من المیزات في للمسلمین أعلى تكلفة وأكثر صعو

السیاحة الموائمة للمسلمین تسلط الضوء أیضا على مواءمة المنشأة لألسرة والوضع 
األخالقي.  على سبیل المثال، فإن عدم وجود ملھى لیلي أو بار ھو أمر ال یالئم 

ق كمرفق موائم احتیاجات الضیوف المسلمین فحسب بل أنھ یعزز أیضا مكانة الفند
للعائالت، حیث أن العدید من األسر من النمط الرئیسي التي لدیھا أطفال تعتبر ھذه البیئة 

 مكانا أكثر أمنا ألسرھم.  

یعرض الجدول الموضح أدناه الخدمات والمرافق التي تعمل على تعزیز وضع مرافق 
مستویات النظام اإلقامة من جھتي المواءمة العائلیة والوضع األخالقي عبر مختلف 

اإلیكولوجي للسیاحة الموائمة للمسلمین. حیث یفید عدم وجود الكحول أو الكازینوھات 
أو المالھي اللیلیة، باإلضافة إلى حظر قنوات الكبار، واألعمال الفنیة الفاحشة ووضع 
مرشحات اإلنترنت في تعزیز مكانة مرفق اإلقامة من جھة المواءمة لألسرة باإلضافة 

 ھا أخالقیة.إلى كون
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 خدمات ومرافق السیاحة الموائمة للمسلمین الموائمة لألسرة واألخالقیة
 الحد األدنى للمتطلبات 

الطعام 
 الحالل

 خیارات الطعام الحالل

سیاسة 
 الكحول

 خلو ثالجات غرف النزالء المسلمین من الكحول

 مستحسن وجود 

سیاسة 
 الكحول

تقدیم الكحول غیاب الكحول: ال یوجد بار وعدم 
 في مطاعم الفنادق

 الترفیھ

  

  

  

  

 عدم وجود ملھى لیلي في الموقع

 عدم وجود كازینوھات في الموقع

 عدم توفر قنوات إباحیة

مرشحات لمحتوى اإلنترنت في الموقع (من المواد 
 البذیئة)

 البرامج والترفیھ الموائم للعائالت في الموقع

 محتشمةارتداء العاملون مالبس  العاملون

 المكافآت 

سیاسة 
 الكحول

ال یوجد كحول في الموقع (على سبیل المثال في 
 المطعم أو عند الطلب)

عدم عرض أعمال موسیقیة أو فنیة قد تتعارض  الترفیھ 
 مع القیم اإلسالمیة

الجانب 
 البیئي

الحصول على شھادة بیئیة وتوفر عملیات صدیقة 
 للبیئة في المكان

 

-------------------- 

---------------- 
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االجتماع العاشر لمجموعة عمل  صادرة عنبالسیاسات المتعلقة التوصیات ال 3-2
 السیاحة

، في 2017سبتمبر  21) بنجاح في TWGانعقد االجتماع العاشر لمجموعة عمل الكومسیك للسیاحة (
عنوان "إدارة المخاطر واألزمات في قطاع السیاحة: التعافي من األزمة في الدول أنقرة بتركیا تحت 

مداوالت بشأن  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". وأثناء االجتماع أجرت مجموعة عمل السیاحة
إدارة المخاطر واألزمات في قطاع السیاحة واستراتیجیات التعافي. وتوصل المشاركون بناًء على تلك 

 المداوالت إلى بعض التوصیات المتعلقة بالسیاسات.
 

یدعو مكتب تنسیق الكومسیك الدول األعضاء في مجموعة عمل السیاحة إلى إبالغھ بمالحظاتھا 
. وسوف 2017من أكتوبر  13النھائیة بشأن التوصیات المذكورة حول السیاسات، إن وجدت، بحلول 

في المستند. وبعد إدراج إسھامات الدول  2017كتوبر من أ 13یتم إدراج التعلیقات المستلمة قبل 
األعضاء في المستند، سوف یقدم إلى اجتماع الكومسیك الوزاري الثالث والثالثین المقرر انعقاده في 

في اسطنبول، الذي یأتي كمحصلة مترتبة على االجتماع العاشر لمجموعة عمل  2017نوفمبر  20-23
 السیاحة. 

 
علقة بالسیاسات: تأسیس لجنة قومیة/فریق عمل یضطلع بمسؤولیة إدارة التوصیة األولى المت

المخاطر واألزمات السیاحیة، على أن یتم تشكیلھا/تشكیلھ بواسطة ھیئة السیاحة القومیة لكل دولة 
 وتشتمل على ممثلین من الجھات المعنیة.  

 األساس المنطقي:
األزمات والتخفیف من آثار األزمات في حال المرونة ھي قدرة النظام على تقلیل فرص حدوث 

حدوثھا، والتعافي منھا بسرعة. ویحتاج القطاع العام إلى أن یكون لدیھ نظرة طویلة المدى ونھج 
متوازن تجاه جمیع الجھات المعنیة لتوفیر القیادة القویة الضروریة لضمان القدرة على المرونة ونشر 

 زمات، ولجمع مختلف الجھات المعنیة مًعا.موارد التخطیط الالزمة لالستعداد لأل
یجب أن تكون وحدة إدارة المخاطر واألزمات السیاحیة على وعي بمختلف فئات الكوارث واألزمات 
(البیئیة ،والسیاسیة المجتمعیة، والصحیة، والتكنولوجیة، واالقتصادیة) التي یمكن أن تؤثر على مجال 

 السیاحة. 
صالت وثیقة مع ھیئات الحد من مخاطر الكوارث على الصعید الوطني،  وینبغي للوحدة أیًضا أن تقیم

المسؤولة عن اتخاذ اإلجراء التحضیریة الالزمة لالستعداد للمخاطر التي تؤثر على البلد عموًما، 
 ولكنھا ال تراعي دائما احتیاجات مجال السیاحة المحددة.  

 ھ في حالة حدوث أزمة.وعالوة على ذلك، یلزم تعیین مقر لألزمات سیتم تفعیل
التوصیة الثانیة المتعلقة بالسیاسات: زیادة الوعي بالمرونة واألزمات، بما في ذلك المراحل المحددة 

 لألزمة وطریقة اإلعداد لھا والتعامل مع كل مرحلة. 
 األساس المنطقي:

إن استعداد وقدرة األنظمة السیاحیة على االستجابة لألزمات أو غیرھا من التغییرات المھمة والتصدي 
 لھا والتكیف معھا سیضمن قدرتھا على المرونة والقدرة على الحفاظ على وظائفھا األساسیة. 

وفرھا الحكومة وتتمثل العناصر الرئیسیة لنظام السیاحة المرن في: القیادة المؤسسیة القویة (التي ت
عموًما)؛ والقدرة على فھم وتسخیر قوى السوق، بما في ذلك الوعي باالتجاھات السوقیة وكیفیة التكیف 

 معھا؛ وإنشاء شبكات قویة، أي التعاون بین مختلف عناصر المجال في الشراكات أو الجمعیات. 
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وفي حالة حدوث  - یجب على الوجھات والشركات الفردیة ضمان المرونة واالستعداد لألزمات
التعامل مع مرحلة التعافي بما یتماشى مع المراحل الست المعترف بھا في إطار إدارة  -األزمات 

األزمات. وھذه المراحل ھي: مرحلة ما قبل األزمة، ومرحلة األعراض (عالمات التحذیر)، ومرحلة 
 الطویل، والقرار.  الطوارئ، ومرحلة التعافي في منتصف المدة، ومرحلة التعافي على المدى

ینبغي قیادة التدریب على جمیع المستویات وتنفیذه من قِبل القطاع العام من خالل ورش العمل (بما في 
ذلك دورات تخطیط العمل)، والمناقشات والمنتدیات االستشاریة على اإلنترنت. وینبغي إشراك 

 ل. المؤسسات األكادیمیة لضمان اإلعداد القوي للموظفین في المستقب
 

التوصیة الثالثة المتعلقة بالسیاسات: تحلیل واستیعاب المخاطر والتخطیط لألزمات، سواء فیما یتعلق 
 بالمخاطر واألزمات الخارجیة التي تؤثر على مجال السیاحة بشكل عام أو الشركات الفردیة. 

 األساس المنطقي:
إن أھم مرحلة في إطار إدارة األزمات المكون من ست مراحل ھي المرحلة األولى، أي وضع خطط 
لحاالت الطوارئ قبل وقوع األزمة، حیث إن الخطط الموضوعة بعنایة والتي تشمل الجھات المعنیة 
ستتدفق إلى استجابات فعالة في حالة حدوث أزمة. وعالوة على ذلك، فإن الشركات الفردیة ھي 

 لواجھة الرئیسیة مع العمیل، ویجب أن یكون لدیھا خطط طوارئ للتعامل مع حاالت الطوارئ. ا
 وتحدید المحتملة دیداتھالت علی التعرف في الرئیسیة اإلجراءات تتمثل المرحلة، ذهھوخالل 

 التوصیة في اھاإلشارة إلی تمت التي لألزمة الخمس للفئات وفقًا تحدث، أن المرجح من التي األولویات
 وعن السیاحة، على تؤثر التي األزمات فھم طریق عن بذلك القیام ویمكن. بالسیاسات المتعلقة األولى
 . الوقوع محتمل خطر لكل طوارئ خطة إعداد وینبغي. للسیناریوھات خطط وضع طریق

السیاحة سلبًا وباإلضافة إلى الفئات المذكورة في التوصیة األولى المتعلقة بالسیاسات،  یمكن أن تتأثر 
بوقوع حوادث في المجال العام (مثل الوفاة أو التعرض إلصابة بسبب الغرق أو حوادث المرور أو 
الجرائم)، أو أحداث في أماكن العمل (مثل، التسمم الغذائئ، أو الحوادث، أو الحرائق ، أو خلل في 

بل الشركات الفردیة لفھم احتمالیة أنظمة تكنولوجیا المعلومات). یجب تنفیذ عملیات تقییم المخاطر من قِ 
 حدوثھا ووضع خطة عمل للتخفیف من المخاطر.

ویجب أن تتواجد قنوات اتصال جیدة بین وحدة إدارة األزمات الوطنیة والشركات الفردیة، وال سیما 
عن طریق الجمعیات التجاریة. وتقع على عاتق أصحاب األعمال والمدیرین وقادة الجمعیات والوحدة 

 میة مسؤولیة الحفاظ على ھذه االتصاالت. الحكو
وفي حالة حدوث أزمة، ینبغي أن ینشر القطاعان العام والخاص رسائل متسقة. كما ینبغي إعداد 

 مشاریع البیانات الصحفیة مسبقًا. 
 

التوصیة الرابعة المتعلقة بالسیاسات: ضمان الوعي السوقي والمفاھیم اإلیجابیة وتطویر أسواق 
 ومنتجات جدیدة.  
 األساس المنطقي:

أظھرت الدراسة التحلیلیة التي أعدت لالجتماع العاشر الذي عقده الفریق العامل المعني بالسیاحة أن 
أكثر فعالیة إذا كان ھناك وعي قوي من جانب  الوجھات تصمد أمام األزمات وتتعافى منھا بشكل

الجھات المعنیة باالتجاھات السوقیة وخصائص قطاعات السوق المختلفة، وعندما تكون ھناك قاعدة 
 عمالء مخلصة قائمة.
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وفي ھذا الصدد، ینبغي على الوجھات أن تحافظ على الوعي بكیفیة تفاعل قطاعات السوق المختلفة مع 
حالة وقوع أزمة، یجب أن تسلط الضوء على منتجات جدیدة وتستھدف أسواقًا  مختلف األزمات؛ وفي

 أكثر قوة، مثل السیاح اإلقلیمین أو المحلیین أو المغتربین. 
 

ینبغي على الوجھات والشركات الفردیة تعزیز عالقاتھا اإلیجابیة مع مجال السیاحة والسفر واإلعالم 
من أجل زیادة احتمالیة كسب التعاطف في القصص اإلخباریة، ولكي تستأنف الجھات المنظمة 

فإن للرحالت السیاحیة وشركات الطیران أنشطتھا ورحالتھا الجویة بسرعة بعد األزمة. وبالمثل، 
الحفاظ على عالقات دافئة مع العمالء السابقین والمحتملین، وال سیما من خالل وسائل التواصل 

 -في حالة حدوث أزمة طویلة المدى  -االجتماعي، سیعجل من رجوع ھذه الوجھات إلى مكانتھا أو 
 سیستمر كل من مجال التجارة والجمھور المسافرین في دعم الوجھة. 

 نفیذ التوصیات المتعلقة بالسیاسات:األدوات الالزمة لت
 

توصي مجموعة العمل في اجتماعاتھا الالحقة  مجموعة عمل الكومسیك للسیاحة: −
 بتوضیح مجاالت السیاسات المذكورة أعاله بمزید من التفصیل.

 
في إطار تمویل مشروعات الكومسیك، یدعو مكتب تنسیق  تمویل مشروعات الكومسیك: −

الكومسیك إلجرء مشروعات سنویًا. ومن خالل آلیة تمویل مشروعات الكومسیك، یمكن 
للدول األعضاء المشاركة في فرق العمل أن تقوم بتقدیم مشروعات تعاون متعددة األطراف 

. وبالنسبة للمجاالت الخاصة لیتم تمویلھا من خالل منح مقدمة من مكتب تنسیق الكومسیك
بالسیاسات المذكورة أعاله، یمكن للدول األعضاء االستفادة من آلیة تمویل مشروعات 
الكومسیك، ولمكتب تنسیق الكومسیك أن یقوم بتمویل المشروعات التي اجتازت التصفیات 

ارات في ھذا الصدد. قد تشمل ھذه المشروعات تنظیم الندوات والبرامج التدریبیة والزی
الدراسیة وتبادل الخبراء وعقد ورش العمل وإعداد الدراسات التحلیلیة وتقییم االحتیاجات 

 والمواد/الوثائق التدریبیة.
 
وفي أثناء  منتدى السیاحة بالقطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسیك: −

اجتماعات منتدى السیاحة بالقطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسیك، قد 
یوضح المنتدى بالتفصیل مجاالت السیاسة العامة المذكورة أعاله والمجاالت الفرعیة من 

 منظور القطاع الخاص.
************** 

***** 
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مجموعة عمل الكومسیك المعنیة  التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن -4
 بالزراعة

االجتماع التاسع لمجموعة عمل  التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن 4-1
 الكومسیك المعنیة بالزراعة

 
ھدر الغذاء في الحد من تحت عنوان " 2017فبرایر  23عقدت مجموعة عمل الزراعة اجتماعھا التاسع في 

". وخالل االجتماع، ناقش المشاركون القضایا المتعلقة بالسیاسات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
الھامة بشأن تقلیل ھدر الغذاء في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتقارب السیاسات فیما بین 

ووضعت التوصیات المتعلقة بالسیاسات المعروضة أدناه في الدول األعضاء بخصوص ھذه القضیة المحوریة. 
ضوء النتائج الرئیسیة للتقریر البحثي المعد خصوًصا لالجتماع وردود الدول األعضاء على األسئلة المتعلقة 

 بالسیاسات التي أرسلھا مكتب تنسیق الكومسیك قبل االجتماع.

وخارطة طریق للحد من الھدر الغذائي في سیاق  مشورة السیاسات األولى: تطویر إطار عمل تشریعي محدد
 كلي یشمل سالسل اإلمداد.

 األساس المنطقي:
یعتبر تطویر إطار عمل تشریعي مسألة رئیسیة في الحد من الھدر الغذائي.  تنفذ كثیر من البلدان لوائح تھدف 

نھا تھدف إلى التأكد من فصل إلى الحد من الھدر الغذائي عبر كافة مراحل سالسل اإلمداد الغذائي. ومن ثم فإ
كافة األغذیة عن مسار النفایات إلى حد كاف وإتاحتھا لالستھالك اآلدمي. مع ذلك، تشیر األبحاث إلى عدم 
وجود إطار عمل تشریعي یتصل بالھدر الغذائي فعلیًا إال لدى عدد قلیل من الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر 

 تان وإندونیسیا.اإلسالمي، مثل قطر وتركیا ومصر وباكس
وفي ھذا الشأن، یمكن للدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي التي تفتقر إلى إطار عمل تشریعي للھدر 
الغذائي أن تضع إطار عمل قانوني وخارطة طریق للھدر الغذائي. على الدول األعضاء، قبل الشروع في ھذا 

بعض المنتجات والقطاعات بعینھا بوجھ خاص، العمل، تقدیر مستوى الھدر بوجھ عام ومستوى الھدر في 
لیتسنى لھا التركیز على المناطق التي تتزاید فیھا كمیات الھدر على نحو مالحظ. وبذلك تكون الدول األعضاء 

للتنمیة المستدامة وھي "تخفیض نصیب الفرد من النفایات الغذائیة  12.3قد شاركت أیًضا في تحقیق الغایة 
ماكن البیع بالتجزئة والمستھلكین بمقدار النصف، والحد من خسائر األغذیة في مراحل العالمیة على صعید أ

 ".2030اإلنتاج وسالسل اإلمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام 
 مشورة السیاسات الثانیة: تطویر بنوك وشبكات توزیع الغذاء

 األساس المنطقي:
الغذاء أحد الطرق األساسیة للحد من الھدر الغذائي على الصعید العالمي یعتبر إنشاء بنوك وشبكات توزیع 

وعلى صعید الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي. یمكن لھذه المبادرات أن تلعب دوًرا مھًما في توزیع 
المجال. فائض الغذاء على المحتاجین. ویمثل نموذج بنك الطعام المصري إحدى ھذه المبادرات الناجحة في ھذا 

ملیون وجبة شھریًا. سھل ھذا البرنامج  17وبلغ حجم تبرعاتھ ما یربو على  2005تم تدشین البرنامج عام 
فندق ومطعم تراوحت مستویاتھا بین الفنادق ذات الخمس نجوم والمقاھي الشعبیة بنظام  400مشاركة أكثر من 

 بنك الطعام المصري.
ت توزیع الغذاء الدول األعضاء على الحد من الھدر الغذائي. عالوة في ھذا اإلطار، یساعد تطویر بنوك وشبكا

على أن توزیع الغذاء المھدر دون حاجة من شأنھ أیًضا أن یعزز فرص الفقراء في الحصول على الغذاء، ومن 
م ثم یساعد الدول األعضاء في تحقیق األمن الغذائي. من أجل ذلك تُشجع الدول األعضاء على إنشاء بنوك الطعا

 أو تحسین كفاءة البنوك الحالیة.
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مشورة السیاسات الثالثة: إطالق مبادرات وحمالت مترابطة لرفع الوعي بالھدر الغذائي في سلسلة اإلمداد 
 واالستھالك.

 األساس المنطقي:
یشیر التقریر البحثي المعد عن ھذا االجتماع إلى عدم اكتراث قطاع كبیر من سكان الدول األعضاء بمنظمة 

ؤتمر اإلسالمي بأمر إھدار الغذاء. كما یشیر إلى أنھ من المحتمل إذا حظوا بمزید من المعلومات حول اآلثار الم
البیئیة المرتبطة بالھدر الغذائي وتقدیم حلول لكیفیة الحد منھ، أن یشجعھم ذلك على تقلیص حجم الھدر الغذائي. 

الكتراث بالھدر الغذائي. وبالنظر إلى ذلك، نرى أنھ تتساوى المنازل وقطاع الخدمات الغذائیة في مفھوم عدم ا
ال بد أن یأتي إطالق مبادرات وحمالت الھدر الغذائي ضمن قائمة أولویات الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر 

 اإلسالمي.
ثمة حمالت ومبادرات حیویة على الصعید الدولي وعلى صعید الدول األعضاء للحد من الھدر الغذائي مثل 

اقتصدوا في الغذاء" التي أطلقتھا األمم المتحدة، و"قانون الطبق الواحد" في باكستان، و"قانون الغذاء" مبادرة "
في إندونیسیا، وحملة "ال تھدر خبزك" التي أطلقتھا تركیا. على سبیل المثال، أطلقت تركیا حملة "ال تھدر 

ملیون دوالر أمریكي یومیًا.  131یعادل  بالمائة وما 18خبزك" التي أسفرت عن تقلیص حجم فاقد الخبز بنسبة 
قد تختبر الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي ھذه التجارب التي انطوت علیھا المبادرات المذكورة من 
حیث التنفیذ والتقییم والمراقبة آخذین في االعتبار المناخ االقتصادي واالجتماعي الفرید لكل منھم. عالوة على 

ة الخاصة للمشاركة الفاعلة للجھات المعنیة ذات الصلة بتوفیر الغذاء في نجاح ذلك، تبرز األھمی
الحمالت/المبادرات. وفي ھذا الشأن، یجُدر تصمیم الحمالت/المبادرات على نحو یضمن المشاركة الفاعلة 

 للجھات المعنیة التي تشمل فیما بینھا المؤسسات التجاریة والسلطات المحلیة والمستھلكین.

 من الممكن أن تسھم في تنفیذ المشورات المقدمة الخاصة بالسیاسات: أدوات
یوصى الفریق العامل الزراعي في اجتماعاتھ الالحقة بتوضیح مناطق  الفریق العامل الزراعي بالكومسیك:

 السیاسات المذكورة أعاله بمزید من التفصیل.
و مكتب تنسیق الكومسیك لمشروعات في إطار تمویل مشاریع الكومسیك، یدع تمویل مشاریع الكومسیك:

سنویًا؛ حیث یتسنى للدول األعضاء المشاركة بالفرق العاملة، في إطار تمویل مشاریع الكومسیك، تقدیم 
مشاریع تعاون متعددة األطراف تمولھا المنح المقدمة من مكتب تنسیق الكومسیك. فیما یتصل بمجاالت 

ضاء االستفادة من تمویل مشاریع الكومسیك؛ حیث قد یمول مكتب السیاسات المذكورة أعاله، یمكن للدول األع
تنسیق الكومسیك مشاریع ناجحة في ھذا المجال. قد تشمل ھذه المشاریع تنظیم الندوات والبرامج التدریبیة 
والزیارات الدراسیة وتبادل الخبراء وعقد ورش العمل وإعداد الدراسات التحلیلیة وتقییم االحتیاجات 

 لوثائق التدریبیة وغیرھا.والمواد/ا
 

-------------------- 
----------- 
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 التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن االجتماع العاشر لمجموعة عمل الزراعة  4-2
 

في أنقرة،  2017سبتمبر  28انعقد االجتماع العاشر لمجموعة عمل الزراعة التابعة للكومسیك بنجاح في 
تركیا تحت عنوان "تحسین أداء السوق الزراعیة: إنشاء وتطویر المؤسسات السوقیة". وخالل االجتماع، 
أجرت مجموعة عمل الزراعة مداوالت حول تحسین أداء السوق الزراعیة في دول منظمة التعاون 

حررة طبقًا للنتائج الرئیسیة اإلسالمي. وكان محور النقاش الرئیسي ھو الوثیقة الصادرة في االجتماع، الم
للدراسة التحلیلیة المعّدةلالجتماع العاشر لمجموعة عمل الكومسیك للزراعة، إضافة إلى ردود الدول 
األعضاء على األسئلة المتعلقة بالسیاسة. وتوصل المشاركون بناًء على تلك المداوالت إلى بعض 

 التوصیات المتعلقة بالسیاسات.
 

علقة بالسیاسات: تأسیس / تحسین نظام سجل المزارعین / مؤسسات المزارعین التوصیة األولى المت
 لتوفیر الدعم والمساعدات المخصصة باإلضافة إلى تبلیغ المزارعین بالمعلومات السوقیة

 
 األساس المنطقي:

 
تؤدي قلة المؤسسات / الھیئات المسجل فیھا المزارعون إلى تباطؤ جمع المعلومات السوقیة. ویسھم 
تسجیل المزارعین في تمكین الحكومات من تطویر سیاسات مخصصة وفي جمع اإلحصاءات والبیانات 

لسجل في منح والمعلومات المرتبطة بالقطاع الزراعي وتحلیلھا ونشرھا. ویمكن كذلك االستفادة من نظام ا
الحوافز ومراقبتھا فضالً عن تطویر الدعم والمساعدات المخصصة لتعزیز الكفاءة اإلنتاجیة للمزارعین 
وتیسیر وصولھم إلى المعلومات المتعلقة باألسعار اإلرشادیة. كما أن ھذا النظام قد یسھم في زیادة الكفاءة 

مات السوق المتاحة فرص ربط اإلنتاج الزراعي واألداء لنظام السوق الزراعیة بوجھ عام حیث تبرز معلو
 بأنشطة المعالجة وإضافة القیمة وغیرھا من أنشطة ما بعد الحصاد، وصوالً في آخر األمر إلى االستھالك.  

 
 

التوصیة الثانیة المتعلقة بالسیاسات: تطویر السیاسات/البرامج/اآللیات لتعزیز الوصول الفوري 
ة الجودة (مثل البذور، ومبیدات الحشرات، واألسمدة، وغیرھا من للمزارعین إلى الخدمات عالی

 المكونات األساسیة) بغیة زیادة النوعیة والكمیة والقدرة التسویقیة للمنتجات النھائیة.
 

 األساس المنطقي:

یعاني كثیر من صغار المالك / المزارعین ذوي الحیازات الصغیرة من الوصول المحدود إلى المواد 
الموثوقة عالیة الجودة، بل ال یصلون في الغالب سوى إلى المواد ردیئة الجودة أو حتى المقلدة. ما یحث 

الیة)، على أن تتحمل الحكومات على إنشاء ھیئات واإلشراف علیھا (أو إعادة تفویض إحدى الھیئات الح
تلك الھیئات المسؤولیة عن ضمان جودة وتوزیع المواد (على سبیل المثال، األعالف والبذور واألسمدة 
والمبیدات الحشریة والمعدات) واعتماد المواد المحلیة والمستوردة. وسوف یسھم ذلك في زیادة األداء 

 واإلنتاجیة العامة لنظام السوق الزراعیة. 
 

لثالثة المتعلقة بالسیاسات: تقدیم الدعم القائم على االحتیاجات لتطویر القدرات وتدریب التوصیة ا
 المزارعین وجمعیات المزارعین لتعزیز فرص الوصول إلى المستودعات وسعة التخزین.

 األساس المنطقي:
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نقص السعة التخزینیة والمستودعات ومرافق ما بعد الحصاد تجبر المزارعین على بیع منتجاتھم بعد 
الحصاد مباشرة. ویؤدي ذلك إلى فائض في المنتجات خالل فترة ما بعد الحصاد مما یؤدي بدوره إلى 

مما یتیح لھا خفض األسعار. وتسھم أنظمة التخزین في تیسیر وصول صغار المالك إلى مرافق التخزین، 
إمكانیة تخزین منتجاتھم وبیعھا حینما یكون العرض قلیالً (أقل)، وتكون أسعار السوق بالتالي أفضل. 
إضافة إلى ذلك، تسھم مرافق التخزین في زیادة حصول صغار المالك على القروض (حیث یستخدم 

 المنتجات المخزنة كضمان). 
 

خاصة بھا. وتمثل المشاركة المباشرة للمنتجین الرئیسیین  یمكن للجمعیات الزراعیة إنشاء مرافق تخزین
أحد العوامل الرئیسیة في نجاح الجمعیات الزراعیة، وذلك من خالل الملكیة أو الترتیبات التعاقدیة التي 
تدعمھا القدرة السوقیة المشتركة للمنتجین من حیث التجھیز النھائي والتسویق وعناصر التوزیع لنظام 

یة. ومن دون ذلك، یقبل المنتجین فروق األسعار وال یحصلون سوى على فائدة / ربح السوق الزراع
 محدود للغایة من نظام السوق.

 

التوصیة الرابعة المتعلقة بالسیاسات: تأسیس / تحسین القدرة على تتبع المكونات والمدخالت باإلضافة 
والقدرة التسویقیة للمنتجات الزراعیة  إلى مصادقة وتوحید معاییر المنتجات التسویقیة لتعزیز السالمة

 في كل من األسواق المحلیة والعالمیة 
 

 األساس المنطقي:

تمثل القدرة على تتبع األغذیة في النظام السوقي أحد العوامل الھامة في سالمة الغذاء وفي تحقیق األھداف 
اإلستراتیجیة األشمل وكذلك أھداف مراقبة السوق. وقد یعاني عمل نظام السوق الغذائیة األوسع من 

 الركود إذا لم تُستخدم میزة التتبع في سلسلة التورید.   
 

لتتبع لمؤسسات األسواق الزراعیة إمكانیة تتبع المزارعین أو المجاالت التي ال تلبي طلبات یتیح نظام ا
التصدیر من حیث وحدة المعاییر وسالمة الغذاء والتدابیر الصحیة وتدابیر الصحة النباتیة. ویمثل توحید 

لمكونات)، وذلك نظًرا معاییر المنتجات أحد العناصر التكمیلیة الھامة للتتبع (مثل، المقیاس والحجم وا
ألھمیتھ في تحسین وصول السوق إلى منتجات صغار المالك. أنظمة التتبع القائمة على التدابیر الصحیة 
وتدابیر الصحة النباتیة وعلى إطار عمل تنظیمي لسالمة األغذیة واألعالف، (مثل نظام التعریف 

طوة كبیرة نحو تطویر قدرات مراقبة للحیوانات)، وعلى مراقبة األعالف ومؤسسات األغذیة، تمثل خ
 سلسلة التورید.

 
 األدوات الالزمة لتنفیذ التوصیات المتعلقة بالسیاسات:

توصي مجموعة العمل، في اجتماعاتھا الالحقة، بتناول مجاالت  مجموعة عمل الكومسیك للزراعة:
 السیاسات المذكورة أعاله بمزید من التفصیل.

في إطار تمویل مشاریع الكومسیك، یدعو مكتب تنسیق الكومسیك لمشروعات  تمویل مشاریع الكومسیك:
سنویًا؛ بحیث یتسنى للدول األعضاء المشاِركة بمجموعات العمل، في إطار تمویل مشروع الكومسیك، 
تقدیم مشروعات تعاون متعددة األطراف تمولھا المنح المقدمة من مكتب تنسیق الكومسیك. وبالنسبة 

اصة بالسیاسات المذكورة أعاله، یمكن للدول األعضاء االستفادة من آلیة تمویل مشاریع للمجاالت الخ
الكومسیك، ولمكتب تنسیق الكومسیك أن یقوم بتمویل المشاریع الناجحة ھذا الصدد. قد تشمل ھذه 

ل وإعداد المشاریع تنظیم الندوات والبرامج التدریبیة والزیارات الدراسیة وتبادل الخبراء وعقد ورش العم
 الدراسات التحلیلیة وتقییم االحتیاجات والمواد/الوثائق التدریبیة وغیرھا.

 
-------------- 
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الكومسیك للتخفیف من مجموعة عمل التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن  -5
 دة الفقرـــح

لمجموعة عمل  التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن االجتماع التاسع 5-1
 الكومسیك للتخفیف من حدة الفقر

، في أنقرة تحت 2017أبریل  6عقدت مجموعة عمل الكومسیك للتخفیف من حدة الفقر اجتماعھا التاسع في 
". وأثناء االجتماع، ناقش مصیدة للفقر :سوء التغذیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميعنوان "

المشاركون بعض القضایا المتعلقة بالسیاسات الھامة بشأن الحد من سوء التغذیة في الدول األعضاء في منظمة 
التوصیات المتعلقة بالسیاسات المعروضة أدناه في ضوء النتائج الرئیسیة للتقریر التعاون اإلسالمي. وُوِضعت 

البحثي المعد خصوًصا لالجتماع وردود الدول األعضاء على األسئلة المتعلقة بالسیاسات التي أرسلھا مكتب 
 تنسیق الكومسیك قبل االجتماع.

 
متعلقة بالتغذیة ومراعیة للتغذیة، وخصوًصا  التوصیة األولى المتعلقة بالسیاسات: تطویر وتنفیذ تدخالت

 تجاه النساء في سن اإلنجاب من المجموعات الضعیفة

  األساس المنطقي:

یكتسب الوضع الغذائي للنساء وقت حدوث الحمل وأثناء فترة الحمل أھمیة خاصة لصحة األم ولضمان النمو 
دة الذین یعانون من تقیید نمو الجنین أیًضا والتطور الصحي للجنین على حٍد سواء. كذلك یتعرض حدیثو الوال

شھًرا وتنمیة بعض أنواع األمراض غیر المعدیة في  24لخطر متزاید یعوق النمو الطبیعي إلى حد كبیر في 
مرحلة البلوغ. وعالوة على ذلك، التغذیة الجیدة في مرحلة مبكرة من الحیاة أمر أساسي لألطفال الكتساب 

% من جمیع الموالید في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل یعانون من 27اآلن، قدراتھم التنمویة. حتى 
انخفاض في الوزن. أظھرت المشورة الفردیة وتوعیة األمھات من خالل مجموعة حكماء أن لھا آثاًرا إیجابیة 

وفیر وسائل في تحسین الوضع الغذائي للنساء وقت حدوث الحمل وأثناء فترة الحمل. وعالوة على ذلك، یُعد ت
الراحة المتعلقة باألمومة في مكان عمل المرأة الحامل تدخالً مھًما مراعیًا للتغذیة مما یساعد على تحسین آفاق 

 المستقبل للطفل.
 

وتشتمل التدخالت الخاصة بالتغذیة المثبتة الرامیة إلى تحسین الوضع الغذائي لألمھات على مكمالت الحدید 
الكالسیوم ومكمالت الیود والتحصین (ملح الیود). غالبًا ما توجد حاالت النقص في وحمض الفولیك ومكمالت 

المغذیات الدقیقة المتعددة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وتجب معالجتھا من خالل المكمالت الغذائیة 
الغذائي من خالل طاقة الدقیقة المتعددة. وعالوة على ذلك، تجب معالجة الھزال لدى األمھات وانعدام األمن 

متوازنة ومكمالت البروتین. مثل ھذه التدخالت الخاصة بالتغذیة سوف تقلل من درجة سوء التغذیة بنسبة تصل 
 %.15إلى 

 ) IYCFالتوصیة الثانیة المتعلقة بالسیاسات: تحسین ممارسات تغذیة الرضع وصغار األطفال (

 األساس المنطقي:

) الضعیفة، بما في ذلك الرضاعة الطبیعیة غیر الكافیة IYCFار األطفال (تسھم ممارسات تغذیة الرضع وصغ
في ارتفاع مستویات سوء التغذیة. تنص مبادئ منظمة الصحة العالمیة على ضرورة بدء رضاعة الطفل 
الطبیعیة الحصریة في غضون ساعة بعد الوالدة وطوال األشھر الستة األولى من عمره. ویجب تزوید الطفل 
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بلبن األم حتى یبلغ الطفل سنتین من العمر بالتزامن مع التغذیة التكمیلیة. وینبغي تطبیق قوانین العمل بطریقة 
 تشجع على إرساء ھذه المتطلبات. 

 
وبعد ھذه الفترة، ینبغي تقدیم أغذیة مكملة وفقا للمبادئ المتعلقة بالحد األدنى من الغذاء المقبول، مما یفسر 

بات والتنوع الغذائي.  وینبغي أیًضا التشجیع على تناول مكمالت الزنك الوقائیة ومكمالت تكرار تناول الوج
فیتامین ألف ومكمالت الحدید للرضع واألطفال الصغار. من ناحیة أخرى، یُعد تنظیم بدائل حلیب األم بفعالیة 

 .  ومنع دعایة السوق الكاذبة لألغذیة غیر الصحیة أیًضا بمثابة قضایا تنفیذ مھمة
 

إّن التدخالت الرامیة إلى زیادة المعرفة والمواقف اإلیجابیة تجاه ممارسات التغذیة الموصى بھا وتبدید 
المعتقدات الضارة ضروریة لضمان التغذیة المثلى للرضع واألطفال الصغار. وفي ھذا الصدد، قد یكون 

مي الرعایة األولیة/األمھات، لھ أثر في شكل تقدیم المشورة الفردیة لمقد –االتصال من أجل تغییر السلوك 
إیجابي كبیر على التغذیة، إذا ما تم بشكٍل صحیح. وعالوة على ذلك، قد یؤدي وضع منھج تغذیة الرضع 
وصغار األطفال متكامل لبرامج توعیة مقدم الرعایة الصحیة، وتأسیس مشورة تغذیة الرضع وصغار األطفال 

صحیة األولیة إلى تمكین الشرائح الفقیرة من المجتمعات للحصول وخدمات دعم أخرى في مرافق الرعایة ال
 على المعرفة الضروریة حول ممارسات التغذیة المناسبة.

 
سوء التغذیة في شكل بدانة األطفال قد یُحدث مشكلة بقدر ما ینتج عن نقص التغذیة. ویشكالن مًعا العبء 

عمل لمكافحة بدانة األطفال التي تعاني منھا العدید من المزدوج لسوء التغذیة. ومن األھمیة بمكان وضع خطة 
 البلدان اإلسالمیة.

 
التوصیة الثالثة المتعلقة بالسیاسات: ضمان حصول الجمیع على الرعایة الصحیة والمیاه الصالحة للشرب 

 یةوالنظام الصحي وإطالق حمالت تثقیفیة في مجال األمراض المعدیة للقضاء على جمیع أشكال نقص التغذ

  األساس المنطقي:

تؤدي العدوى إلى فقدان الشھیة والتقلیل من كمیة الطعام، فضالً عن سوء امتصاص المواد الغذائیة وفقدان 
األیض، وتُعد من األسباب المباشرة لسوء التغذیة. وعالوة على ذلك، ھناك عالقة واضحة بین مجموعة حاالت 

فنقص فیتامین ألف، على سبیل المثال، یزید من مخاطر اإلسھال النقص في المغذیات الدقیقة ومخاطر العدوى: 
الشدید وشدة المالریا والحصبة ووفیات األطفال. ومن ثّم تشكل ھذه التأثیرات المشتركة حلقة مفرغة. وھذا 
یستدعي تناول األطفال لمكمالت غذائیة دقیقة على نطاق واسع، فضالً عن التحصین واسع االنتشار لألغذیة 

 سیة (مثل دقیق القمح) باإلضافة إلى الحدید والزنك والفیتامین والفیتامینات القابلة للذوبان في الماء.األسا

یرتبط الحصول الضعیف على النظام الصحي اآلمن ومیاه الشرب والرعایة الصحیة أیًضا إلى حد كبیر بزیادة 
لنھایة إلى سوء التغذیة الحاد والمزمن. التعرض لألمراض المعدیة والمنقولة عن طریق المیاه، مما یؤدي في ا

% من جمیع الوفیات الناجمة عن اإلسھال تُعزى إلى انعدام إمكانیة الحصول على میاه 90على سبیل المثال، 
الصالحة للشرب ونظام صحي وممارسات نظافة صحیة سیئة. تتطلب حمایة األطفال من األمراض المعدیة 

ب صالحة ونظام صحي ورعایة صحیة من خالل االستثمار في البنى زیادة إمكانیة الحصول على میاه شر
التحتیة والتخطیط (وبالتالي القضاء على التغوط في العراء)، إعداد برامج تطعیم فعالة واسعة االنتشار 
وتدخالت سلوكیة تھدف إلى تحسین ممارسات النظافة الصحیة (مثل غسل الیدین بالصابون بانتظام بعد 

 اض). استخدام المرح
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التوصیة الرابعة المتعلقة بالسیاسات: توفیر الوصول إلى األطعمة اآلمنة والمفیدة للجسم للجمیع، من خالل 
 إطالق مبادرات على مستوى المجتمع وبناء كفاءات نشطة لألمن الغذائي

  األساس المنطقي:

إّن الحصول المتسق على أغذیة آمنة ومغذیة ومناسبة ثقافیًا لھو حق من حقوق اإلنسان األساسیة وأمر 
ضروري للقضاء على سوء التغذیة. في حاالت انعدام األمن الغذائي الحاد أو المزمن، یكون توسیع نطاق 

النائیة والریفیة أمًرا حاسًما لتجنب ال سیما في المناطق  –تغطیة تدخالت المعونة الغذائیة للوصول إلى الفقراء 
نقص التغذیة والجوع وحدوث مجاعة. تُعد البرامج المستندة إلى المجتمع المفیدة لإلنتاج الغذائي المحلي (على 
سبیل المثال، عن طریق توسیع نطاق ممارسات زراعة الحدائق بالمنزل) وتوسیع قدرات مرافق تخزین المواد 

 زیادة فرص الحصول على األغذیة وخفض أسعار الغذاء. الغذائیة المحلیة مھمة ل

بسبب الكوارث الطبیعیة والبشریة، تحتاج بعض البلدان إلى إغاثة في حاالت الطوارئ على نطاق واسع لحمایة 
مالیین األطفال الذین یعانون من سوء التغذیة الشدید. على الرغم من اإلجراءات التي اتخذھا المجتمع الدولي، 

مستوى المساعدة في حاالت الطوارئ التي تصل إلى البلدان الضعیفة غالبًا ما تقصر على المتطلبات إال أن 
األساسیة. كذلك سیكون من المكلف للغایة دعم الردود المرنة والمبكرة لألزمات عن االعتماد على التدخالت 

ت بما في ذلك الحكومات في حاالت الطوارئ بمجرد اكتشاف أزمات واسعة النطاق. یجب على جمیع الجھا
 والمنظمات الدولیة والجھات المانحة األخرى أن تتخذ خطوات لتمویل الموارد وتخصیصھا. 

ومن المھم أیًضا ضمان توافر وتحقق فرص الحصول على األغذیة اآلمنة والمفیدة للجسم خارج إطار حاالت 
حسین األمن الغذائي لألسر المعیشیة الفقیرة، الطوارئ. ربما یكون لدى برامج التحویالت النقدیة القدرة على ت

باإلضافة إلى أھمیة زیادة الوعي باألطعمة المغذیة وضمان القدرة على تحمل تكالیف ھذه األغذیة لتجنب نفص 
 التغذیة وفرطھا. 

 
 األدوات الالزمة لتنفیذ التوصیات المتعلقة بالسیاسات:

 
مجموعة العمل في اجتماعاتھا الالحقة بتوضیح مجاالت توصي  مجموعة عمل الكومسیك لتخفیف حدة الفقر:
 السیاسات المذكورة أعاله بمزید من التفصیل.

 
في إطار تمویل مشروع الكومسیك، یدعو مكتب تنسیق الكومسیك القتراح  تمویل مشروع الكومسیك:

مشروعات كل عام. بحیث یتسنى للدول األعضاء المشاركة بمجموعات العمل، في إطار تمویل مشروع 
الكومسیك، تقدیم مشروعات تعاون متعددة األطراف تمولھا المنح المقدمة من مكتب تنسیق الكومسیك. ولتنفیذ 

أعاله المتعلقة بالسیاسات، یمكن للدول األعضاء االستفادة من آلیة تمویل مشروع الكومسیك. وقد  التوصیات
تشمل تلك المشاریع تنظیم الندوات والبرامج التدریبیة والزیارات البحثیة وتبادل الخبراء وعقد ورش العمل 

 یب، وما إلى ذلك.وإعداد الدراسات التحلیلیة وتقییم االحتیاجات وتوفیر مواد/وثائق التدر
 

--------------------- 
--------------- 
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الجتماع العاشر لمجموعة عمل الكومسیك المعنیة عن ا الصادرة التوصیات المتعلقة بالسیاسات 5-2

 ر ــــقــدة الفـــف من حــفیـبالتخ
 

انعقدت جلسة مناقشة السیاسات ضمن االجتماع العاشر لمجموعة عمل التخفیف من حدة الفقر 
بالسیاسات الملموسة لتحسین أوضاع األطفال وتوصلت مجموعة العمل لبعض التوصیات المتعلقة 

المحرومین في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي وتقارب السیاسات بین الدول األعضاء بشأن 
ھذه المسألة المھمة. وقد تم تحدید التوصیات المتعلقة بالسیاسات الواردة أدناه في ضوء النتائج الرئیسیة 

علیم األطفال المحرومین في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي: للتقریر البحثي تحت عنوان "ت
وردود الدول األعضاء عن استبیان السیاسة الذي تم إرسالھ من قِبل مكتب  "مفتاح الھروب من الفقر

 تنسیق للكومسیك. 

التعلیم من التوصیة األولى المتعلقة بالسیاسات: تعزیز فرص وصول األطفال األقل حظًا والفقراء إلى 
خالل إلغاء/تقلیل الرسوم المدرسیة وتطویر برامج الحواالت النقدیة المشروطة وبرامج التغذیة 

 المدرسیة
  األساس المنطقي:

إن األطفال الذین یعیشون في أسر فقیرة یكونون أكثر عرضة لعدم االلتحاق بالمدرسة مقارنة باألطفال 
غیاب التعلیم السلیم ارتباطًا وثیقًا بزیادة احتمالیة بقاء ھؤالء الذین یعیشون في أسر أكثر ثراًء. ویرتبط 

األطفال فقراء في فترات الحیاة الالحقة. وبالتالي، فإن إتاحة التعلیم بأسعار معقولة بمثابة فرصة كبیرة 
 إلنقاذ ھؤالء األطفال من ھذه الحلقة المفرغة. وكمثال جید، اُعتمد إلغاء الرسوم المدرسیة في عدد من

 البلدان في العقود األخیرة، مما أدى إلى زیادة معدالت االلتحاق بالمدارس. 
تثبت برامج الحواالت النقدیة المشروطة أیًضا أنھا أداة فعالة للسیاسة العامة لزیادة معدالت االلتحاق 

ھدف بالمدارس؛ فھي توفر الدعم المالي مباشرة لألسر أو األمھات أو األطفال من أجل تحقیق ھذا ال
المحدد. وفي الحاالت التي ال تتوفر فیھا لدى األسر الوسائل المالیة والتحفیز الالزمان، فإن توفیر 

 حواالت مالیة بشرط مواصلة األطفال الذھاب إلى المدرسة یخلق حافًزا قویًا على االلتحاق بالمدارس.
ومن ناحیة أخرى، تفي برامج التغذیة المدرسیة بتحقیق غرضین ھامین. أوالً، تشجع األسر على إرسال 
أطفالھا إلى المدرسة. حتى اآلباء واألمھات قد ال یركزون بشكل كبیر على التعلیم في حد ذاتھ، وبالتالي 

تغذیتھم. ثانیًا، یؤدي تحسین فھم لیس لدیھم دوافع جیدة إلرسال أبنائھم إلى المدرسة، ولكنھم یھتمون ب
 التغذیة إلى تحسین تركیز الطالب في الفصول الدراسیة؛ مما یعمل على تحسین التحصیل العلمي.

ولذلك، فإن جعل المدارس مجانیة وتوفیر الحواالت النقدیة المشروطة وبرامج التغذیة المدرسیة 
 راریة التعلیم.لألطفال األقل حظًا یمكن أن یعزز االلتحاق بالمدارس واستم

التوصیة الثانیة المتعلقة بالسیاسات: تمكین وصول األطفال في المناطق الریفیة والنائیة من خالل 
 إنشاء مدارس جدیدة أو توفیر وسائل النقل المجانیة لألطفال الذین یعیشون في ھذه المناطق 

 األساس المنطقي:
احتمالیة افتقارھا إلى وجود عدد كاف من المدارس. إن المناطق الریفیة واألحیاء الفقیرة الحضریة تزید 

وعالوة على ذلك، فإن مواقع المدارس المنتشرة في المناطق الریفیة تستلزم السفر لمسافات كبیرة 
للذھاب إلیھا. كما تفتقر المدارس في المناطق الریفیة أو المناطق األقل حظًا إلى وجود العدد الالزم من 

 ات كافیة من المواد التعلیمیة. المعلمین المدربین وكمی
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ومن ھنا، كان من المھم إنشاء مدارس جدیدة أو تعدیل المباني القائمة وتحویلھا إلى مدارس، فضالً عن 
توفیر وسائل نقل مجانیة ومصروف لألطفال لتمكینھم من الوصول إلى المدارس األقرب إلیھم وتحفیز 

ة للمعلمین من خالل والدیھم على إرسالھم إلى المدرسة. كما أن جعل المناطق الریفیة والنائیة جذاب
منحھم حوافز یمثل خیاًرا آخر في السیاسة. وعالوة على ذلك، فإن تحسین نوعیة التعلیم عن طریق 
توظیف عدد كاف من المدرسین المدربین تدریبًا جیًدا والمحفزین، ورفع مستوى الموارد المدرسیة یعد 

 كالھما أمرین ضروریین. 

 

ت: تعزیز فرص الوصول إلى التعلیم الشامل لألطفال بما في ذلك التوصیة الثالثة المتعلقة بالسیاسا
ذوي اإلعاقة من خالل صیاغة إطار عمل سیاسي وقانوني إلزامي باإلضافة إلى توفیر الدعم لھم في 

 البیئة المدرسیة
  األساس المنطقي:

تقریبًا، وال سیما یكون األطفال من ذوي اإلعاقة أكثر عرضة للتھمیش والتمییز في جمیع جوانب الحیاة 
 في التعلیم والعمالة. كما تزید احتمالیة عدم التحاق األطفال من ذوي اإلعاقات بالمدرسة.

ولھذا السبب، ینبغي تعزیز التعلیم الشامل من خالل اتخاذ خطوات واضحة ینبغي اتباعھا في الخطط 
عن طریق تطویر الھیاكل  والتشریعات الوطنیة. وبعد ذلك، ینبغي ضمان تحقیق ھذه األھداف عملیًا

األساسیة الستیعاب األطفال من ذوي اإلعاقة. ویحتاج المعلمون أیًضا إلى التدریب على زیادة الوعي 
باإلعاقات المحیطة بھم. یجب زیادة السیاسات المبتكرة التي كانت تستخدم سابقًا في بعض دول منظمة 

ن ذوي اإلعاقة أو البدء في إطالق برامج مھنیة التعاون اإلسالمي، مثل إرسال المعلمین إلى الطالب م
 مناسبة للطالب ذوي اإلعاقة.

التوصیة الرابعة المتعلقة بالسیاسات: وضع أولویات المساواة والعدالة بین الجنسین في الوصول إلى 
 التعلیم

  األساس المنطقي:
وبینما تقلصت الفوارق بین الجنسین في االلتحاق بالتعلیم على الصعید العالمي، ال تزال الفتیات أكثر 

في المئة من األوالد في سن  8.1عرضة لعدم االلتحاق بالمدارس. في جمیع أنحاء العالم، توجد نسبة 
 لفتیات.في المئة من ا 9.7المدرسة االبتدائیة غیر ملتحقین بالمدرسة مقارنة بنسبة 

إن تحسین تعلیم المرأة لھ أثر إیجابي على النمو االقتصادي ونتائج العمالة، فضالً عن آثاره اإلیجابیة 
على المجتمع بوجھ عام. ویسھم تعلیم اإلناث في تھیئة بیئة منزلیة أفضل لتنمیة الطفل. وتمیل النساء 

األطفال جیًدا.  كما أنھ من المرجح أن  األكثر تعلیًما إلى اتباع نظام غذائي أفضل یضمن أیًضا تغذیة
 یحصل أطفال األمھات المتعلمات بشكل أفضل على مستویات أعلى في التعلیم.

ولذلك، ینبغي وضع المساواة بین الجنسین في مجال التعلیم كأولویة في اإلستراتیجیات والخطط 
 . الوطنیة، وینبغي استھداف الفتیات على وجھ التحدید في برامج التعلیم

التوصیة الخامسة المتعلقة بالسیاسات: حشد وتعزیز مزید من الموارد المالیة والموارد البشریة 
 لتحسین جودة التعلیم

  األساس المنطقي:
إن الحصول على تعلیم ذي نوعیة جیدة ھو أمر مھم في تحقیق أھداف الحیاة في وقت الحق والوصول 

التعلیم ارتباطًا إیجابیًا بنتائج التعلم. ویعد توفیر التمویل الكافي إلى إمكانات كاملة. ویرتبط اإلنفاق على 
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للنظام التعلیمي أمًرا مھًما لتزوید األطفال بالبیئة والمواد التعلیمیة الالزمین. كما أن عدم قدرة المدارس 
 على توفیر بیئة جیدة لألطفال یمكن أن یؤثر سلبًا على احتیاجات األسر.

ولویة في میزانیات العدید من البلدان األعضاء. ویمثل كل من نقص المعلمین إن التعلیم ال یعد أ
م عن الفصول الدراسیة بعض التحدیات الملحوظة في منظمة التعاون ھومستویات تعلیم المعلمین وغیاب

اإلسالمي خاصة في المناطق الریفیة والنائیة. إن أكثر من نصف دول منظمة التعاون اإلسالمي تنفق 
في المئة من میزانیتھا على التعلیم. ومن ناحیة أخرى، فإن تخصیص المزید من الموارد  15 أقل من

المالیة وحده ال یضمن التطور السریع في الجودة، األمر الذي یتطلب استثمارات جادة في رأس المال 
ناتج البشري من خالل وضع برامج محددة. وبالتالي، یمكن زیادة حصة اإلنفاق على التعلیم في ال

المحلي اإلجمالي تدریجیًا إلى أقصى حد ممكن للتصدي للتحدیات القائمة من حیث جودة التعلیم 
والظروف المادیة، وال سیما في المناطق الریفیة والنائیة. ویمكن للدول األعضاء االستفادة من موارد 

 البنك اإلسالمي للتنمیة في ھذا الصدد.

لمھارات الحیاتیة فضالً عن التعلیم التقني والمھني للطالب الذین من المھم أیًضا توفیر التدریب على ا
یعانون بعًضا من القصور؛ ألن ھؤالء الطالب عادةً ما یكونون أكثر میالً إلى مواصلة التعلیم والتدریب 
المھنیین بدالً من المسار األكادیمي البحت. ولذلك، یمكن للبلدان األعضاء أن تخصص المزید من 

 مالیة لبرامج التدریب على المھارات والتعلیم المھني.الموارد ال
 

 األدوات الالزمة لتنفیذ التوصیات المتعلقة بالسیاسات:
توصي مجموعة العمل في اجتماعاتھا الالحقة بتوضیح  مجموعة عمل الكومسیك لتخفیف حدة الفقر:

 مجاالت السیاسات المذكورة أعاله بمزید من التفصیل.
في إطار تمویل مشروع الكومسیك، یدعو مكتب تنسیق الكومسیك القتراح  الكومسیك:تمویل مشروع 

مشروعات كل عام. بحیث یتسنى للدول األعضاء المشاركة بمجموعات العمل، في إطار تمویل 
مشروع الكومسیك، تقدیم مشروعات تعاون متعددة األطراف تمولھا المنح المقدمة من مكتب تنسیق 

التوصیات أعاله المتعلقة بالسیاسات، یمكن للدول األعضاء االستفادة من آلیة تمویل  الكومسیك. ولتنفیذ
مشروع الكومسیك. وقد تشمل تلك المشاریع تنظیم الندوات والبرامج التدریبیة والزیارات البحثیة 

ائق وتبادل الخبراء وعقد ورش العمل وإعداد الدراسات التحلیلیة وتقییم االحتیاجات وتوفیر مواد/وث
 التدریب، وما إلى ذلك.

یمكن للدول األعضاء االستفادة من الموارد الموجودة في إطار عمل صنادیق البنك اإلسالمي للتنمیة: 
 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة.

 
---------------- 

--------- 
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 الكومسیك للتعاون الماليمجموعة عمل  التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن -6
االجتماع الثامن لمجموعة عمل  التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن 6-1

 الكومسیك للتعاون المالي
 

تركیا، تحت  -في أنقرة  2017مارس  30عقدت مجموعة عمل الكومسیك للتعاون المالي اجتماعھا الثامن في 
عنوان "إدارة الدین العام في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". وناقش المشاركون خالل االجتماع 
بعض المشكالت الھامة المتعلقة بالسیاسات في ضوء نتائج التقریر البحثي المعد خصوًصا لالجتماع وردود 

أرسلھا مكتب تنسیق الكومسیك قبل االجتماع. وبناًء علیھ،  الدول األعضاء على األسئلة المتعلقة بالسیاسات التي
 توصلت مجموعة العمل إلى التوصیات التالیة المتعلقة بالسیاسات.

 
التوصیة األولى المتعلقة بالسیاسات:  تعزیز/إنشاء وحدة مستقلة إلدارة الدین العام تتولى مھام محددة 

 باإلضافة إلى إستراتیجیة مخصصة إلدارة الدین

في عدید من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ال تزال حدود اختصاصات  :ألسباب المنطقیةا
المؤسسات المختلفة المشتركة في إدارة الدین العام ضبابیة. وقد یثبت أن االفتقار الجزئي إلى المركزیة في 

لتحسینات على مستوى اإلدارة. وعلیھ، الوحدة المخصصة إلدارة الدین العام یمثل إحدى المشكالت التي تواجھ ا
ندعو جمیع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إما إلى إنشاء وحدة جدیدة مستقلة إلدارة الدین العام أو 
مؤسسات تسھم في تعزیز الوحدة الحالیة، والتي من المحتمل أن توجد في وزارة المالیة أو البنك المركزي. 

بتطویر إستراتیجیة رسمیة إلدارة الدین، بما في ذلك األھداف اإلستراتیجیة الكمیة. إضافة إلى ذلك، یوصى 
)" الصادرة عن البنك الدولي كنقطة DeMPAویمكن االستعانة بمؤشرات أداء "تقییم أداء إدارة الدین (

لتي مارست بالفعل مرجعیة أولیة. ولدعم العملیة االنتقالیة، یمكن للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ا
إدارة الدین العام بحرفیة تقدیم اإلرشادات إلى الدول الشریكة في تأسیس إطارات العمل المؤسسیة تلك. وقد 
یشمل ذلك التوصیات المتعلقة بالمجاالت المحددة في إدارة الدین، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر 

اطر، أو مراقبة الدین، أو التنسیق فیما بین المؤسسات. وإلى تطویر إستراتیجیة طویلة المدى، أو إدارة المخ
جانب اإلعدادات المؤسسیة النموذجیة ووثائق إدارة الدین العام، قد یثبت مدى جدوى تبادل التجارب الصعبة 

 و"الدروس المستفادة" الخاصة أثناء العملیة االنتقالیة.

 تحسین سوق الدین المحلي.التوصیة الثانیة المتعلقة بالسیاسات: تطویر / 

تمثل أسواق الدین المحلیة مصادر تمویل ھامة للموازنات العامة. حیث تشجع أسواق  :األسباب المنطقیة
السیولة المحلیة ذات األداء الجید االستثمارات المقدمة من الدائنین المحلیین نتیجة انخفاض تكالیف المعامالت، 

عة للحكومة. ونظًرا ألن المستثمرین المحلیین یمیلون إلى التعاطي مما یؤدي إلى توفیر فرص إضافیة متنو
المحدود مع الصدمات المالیة واالقتصاد الكلي العالمي، فإن ذلك یسھم في تقلیل مخاطر إعادة التمویل إضافة 

ثبت إمكانیة إلى تقلیل المخاطر المرتبطة بالعمالت. ومع ذلك، فإن عدًدا من أسواق الدین العام المحلیة ال تزال ت
تقبلھا للتحسینات. واألھم من ذلك، تعزیز المساءلة القانونیة وأطر العمل الرقابیة مع الحفاظ في الوقت ذاتھ على 
االستقرار السیاسي الذي یمثل عامالً رئیسیًا للدول األعضاء التي تواجھ بعض التغییرات السیاسیة في السنوات 

التضخم المنخفضة والثابتة واستقاللیة البنك المركزي قد تعمل على القلیلة الماضیة. فضالً عن أن معدالت 
االستمرار في االدخار في السوق المالیة المحلیة، األمر الذي قد یرتبط ارتباطًا خاًصا بمجموعة دول جنوب 

ي، الصحراء الكبرى. باإلضافة إلى ذلك، ینبغي للحكومات السعي لتقلیل االعتماد على القطاع المصرفي المحل
وذلك من خالل تشجیع المؤسسات االستثماریة، مثل شركات التأمین أو صنادیق التقاعد، على المشاركة في 
السوق. وفي النھایة، فإن تقدیم أو المضي في تطویر مؤسسات التمویل اإلسالمیة، وخصوًصا الصكوك 

الیة إضافیة من مستثمري القطاع اإلسالمیة، یمكن أن یعمق من مفھوم األسواق المالیة المحلیة ویحشد موارد م
الخاص ومن الشركات االستثماریة. وعموًما، یطلق على سوق السندات المحلیة أنھا مستقرة عادةً حینما تشتمل 
على نسبة كبیرة من األوراق المالیة القابلة للتداول في إجمالي الدین المحلي، والمشاركة واسعة النطاق من 

 ونسبة كبیرة من السندات الثابتة مقابل السندات المتداولة.  الوكالء المالیین المختلفین،
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 التوصیة الثالثة المتعلقة بالسیاسات: توسیع وتنویع قاعدة الدائنین.

في عدید من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، یعتقد أن قاعدة المستثمرین  :األسباب المنطقیة
المحدودة تمثل أحد أكبر التحدیات ذات الصلة التي تحول دون تحقیق العملیات الكافیة بخصوص الدین العام. 

نفتاح على األسواق العالمیة فباإلضافة إلى التحسینات الجاریة على أسواق الدین المحلیة، قد یساعد مزیًدا من اال
باإلضافة إلى أدوات استثماریة جدیدة في عالج ھذه المشكلة. وعموًما، قد یسھم إصدار الصكوك اإلسالمیة في 
توسیع قاعدة الدائنین، حیث تجذب الصكوك اإلسالمیة مستثمرین (دولیین) جدد متخصصین في السندات المالیة 

في حین أن بعض الدول غیر األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تلقى المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة. و
رواًجا كبیًرا للصكوك السیادیة اإلسالمیة، فإن ھذا التطویر یختص باالستثمارات العابرة للحدود فیما بین الدول 

في  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وخصوًصا من خالل صنادیق الثروات السیادیة للدول األعضاء
منظمة التعاون اإلسالمي. عالوة على ذلك، یمكن تقییم الجھود االبتكاریة الحدیثة مثل سندات الدین المشروطة 
واتفاقیات المرابحة الرئیسیة المشمولة بضمان (وھي حزمة أصول تعتمد على اتفاقیات اإلجارة المنتھیة بتملك) 

حو أفضل. وجدیر بالذكر أنھ لجذب المستثمرین من أجل توسیع قاعدة المستثمرین وإدارة المخاطر على ن
الدولیین، یجب زیادة معدل الشفافیة وتوافر المعلومات فیما یتعلق ببیانات الدین العام، واإلجراءات، 
وإستراتیجیات اإلدارة (المتوقعة). وعموًما، توصى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي لدیھا 

اشئة بتجنب االعتماد الكبیر على القروض المحلیة أو األجنبیة، ولكن علیھا أن تسعى أسواق محلیة ال تزال ن
 لالنفتاح المتوازن لكال السوقین للحد من صدمات االقتصاد الكلي العالمي والصدمات الخاصة بالدولة. 

 التوصیة الرابعة المتعلقة بالسیاسات: زیادة أمد متوسط استحقاق الدین العام.

تمیل الحكومات إلى إصدار سندات قصیرة األجل بدالً من السندات طویلة األجل. وفي  :نطقیةاألسباب الم
الوقت الحالي، فإن متوسط أجل استحقاق التزامات الدین الخارجي الجدید للدائنین من القطاع الخاص (باستثناء 

 4اون اإلسالمي یتراوح من الدائنین الرسمیین مثل صندوق النقد الدولي) في الدول األعضاء في منظمة التع
. وعلى الرغم من أن معدالت الفائدة لاللتزامات قصیرة 2013سنوات فقط، كما أظھر تراجًعا منذ عام  5إلى 

األجل عادة ما تكون أقل من معدالت الفائدة لاللتزامات طویلة األجل نتیجة عالوات االستحقاق اإلضافیة التي 
الطویلة لرأس المال، تكون التسویة التي تبرز كدین قصیر األجل عرضة  یطلبھا المستثمرون بسبب مدة التوقف

لخطر إعادة تمویل أكبر. إضافة إلى ذلك، فإن التركیز على السندات قصیرة األجل قد یحول دون تأسیس أو 
المضي في تطویر أسواق الدین المحلیة والتي من المفترض أن تلبي رغبات المستثمرین واالحتیاجات 

ة من التمویل متوسط إلى طویل األجل. وعلیھ، توصى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الحكومی
التي تأثرت سلبًا بتلك العوامل بزیادة مزیج استحقاق محفظة الدین العام. كما توصى الحكومات التي تدخل في 

ادة إصدار السندات ذات اآلجال فئة الدخل العالي إلى المتوسط والتي تتعامل مع أسواق الدین العالمیة بزی
األطول مقارنة بالسندات قصیرة األجل، وذلك إذا كانت ظروف السوق المحلیة تسمح بھذه العملیات، مع 
مراعاة انخفاض معدالت الفائدة في الفترة الحالیة في عدید من االقتصادیات المتقدمة. وعموًما، یوصى 

من قصیرة األجل مروًرا بمتوسطة األجل إلى طویلة األجل، باالستفادة من میزات جمیع فئات االستحقاق، 
 وتحقیق توازن استحقاق مستدام دون االعتماد الحصري على فئة واحدة بعینھا.

 التوصیة الخامسة المتعلقة بالسیاسات:  تطبیق طرق إدارة مخاطر االقتصاد الكلي.

إن تطورات االقتصاد الكلي تفرض خطًرا كبیًرا على إدارة الدین العام، حیث غالبًا ما  :األسباب المنطقیة
یصعب التخفیف من حدة الصدمات على المدى القصیر. وعلیھ، توصى الدول األعضاء في منظمة التعاون 

التي توفر مؤشرات  اإلسالمي بتطبیق المعلومات الكمیة وأنظمة التحلیل استناًدا إلى البیانات المتكررة الكافیة
تحذیر مبكرة. وتشمل المجموعة األساسیة من مؤشرات االقتصاد الكلي نسبة صافي القیمة الحالیة إلى إجمالي 
الناتج المحلي والعائدات الحكومیة، أو تكالیف خدمة الدین الخارجي مقارنة بالصادرات، أو صافي اإلقراض 

المحلي. وتشمل أفضل الممارسات نظام المؤشرات المبكرة  الموحد للحكومة العامة مقارنة بإجمالي الناتج
المشتركة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة التي صممت من أجل توفیر إشارات مبكرة لنقاط التحول في 
دورات األعمال. وقد تظھر جدوى تلك المؤشرات (مثل طریقة مؤشرات المعلومات) للدول األعضاء في 

ي التي تتمتع بدرجة عالیة من االندماج في النظام المالي العالمي، مما یسھم في تقییم منظمة التعاون اإلسالم
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احتمالیة وقوع أزمة في العمالت واألعمال المصرفیة. وقد تھتم الدول التي یرتفع لدیھا خطر الكوارث الطبیعیة 
في. وفي النھایة، فإن بالتفاوض على حدود ائتمانیة مساندة مستدیمة للحصول الفوري على التمویل اإلضا

الموازنات العامة في عدید من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تعتمد بقوة على السلع التي تكون 
عرضة لصدمات االقتصاد الكلي العالمي. وقد أدى الھبوط األخیر في أسعار النفط إلى زیادة كبیرة في الدین 

اء. وینبغي للدول المعنیة أن توجھ أنظارھا نحو تنویع األنشطة العام الصادر مؤخًرا في بعض الدول األعض
االقتصادیة لتشمل قطاعات أقل تقلبًا، والتي تختلف من حالة إلى حالة على نحو ال یمكن إنكاره. وبشكل عام، 
یمكن تحقیق التعاون في إدارة مخاطر االقتصاد الكلي إن عمدت السلطات المسؤولة إلى إنشاء قنوات اتصال 

 تنسیق قویة مع وحدة إدارة الدین العام.و

 األدوات الالزمة لتنفیذ التوصیات المتعلقة بالسیاسات:
 

في اجتماعاتھا القادمة، ینبغي لمجموعة العمل تناول مجاالت  مجموعة عمل الكومسیك للتعاون المالي:
 السیاسات المذكورة أعاله على نحو أكثر تفصیال.

 
في إطار تمویل مشاریع الكومسیك، یدعو مكتب تنسیق الكومسیك القتراح  الكومسیك:آلیة تمویل مشروعات 

مشروعات كل عام. حیث یتسنى للدول األعضاء المشاركة بمجموعات العمل، في إطار تمویل مشاریع 
 الكومسیك، تقدیم مشاریع تعاون متعددة األطراف تمولھا المنح المقدمة من مكتب تنسیق الكومسیك. ولتنفیذ

التوصیات أعاله المتعلقة بالسیاسات، یمكن للدول األعضاء االستفادة من آلیة تمویل مشاریع الكومسیك. وقد 
تشمل تلك المشاریع تنظیم الندوات، والبرامج التدریبیة، والزیارات البحثیة، وتبادل الخبراء، وعقد ورش 

 مواد/وثائق التدریب وما إلى ذلك. العمل، وإعداد الدراسات التحلیلیة، وتقییم االحتیاجات، وتوفیر
 

----------------- 
------- 
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 لمجموعة عمل التعاون المالي التابعة للكومسیك التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن االجتماع التاسع  6-2
 

، في أنقرة، بتركیا 2017أكتوبر 26ُعقد االجتماع التاسع لمجموعة عمل التعاون المالي التابعة للكومسیك بنجاح في 
وخالل االجتماع، أجرت مجموعة عمل التعاون المالي مداوالت حول  تحت عنوان "تنویع األدوات المالیة اإلسالمیة."

تنویع األدوات المالیة اإلسالمیة. وكان محور النقاش الرئیسي ھو الوثیقة الصادرة في االجتماع، المحررة طبقًا للنتائج 
إلى ردود الدول األعضاء على الرئیسیة للدراسة التحلیلیة المعدة لالجتماع التاسع لمجموعة عمل التعاون المالي، إضافة 

 األسئلة المتعلقة بالسیاسة. وتوصل المشاركون بناًء على تلك المداوالت إلى بعض التوصیات المتعلقة بالسیاسات.
 
 

التوصیة األولى المتعلقة بالسیاسات:  تعزیز البنیة األساسیة للتمویل اإلسالمي من خالل تطویر األطر 
لكل عنصر من عناصرھا وھي الصیرفة اإلسالمیة وأسواق رأس المال اإلسالمیة والتكافل القانونیة/التنظیمیة الالزمة 

 والتعاون من أجل خلق بیئة تمكینیة للتمویل اإلسالمي.

ال یزال تطویر التمویل اإلسالمي في مراحلھ األولى في كثیر من الدول األعضاء في منظمة التعاون  األساس المنطقي:
اإلسالمي مقارنة بنظائره التقلیدیین. وبالنظر إلى إمكاناتھ، فإن التمویل اإلسالمي بحاجة إلى بیئة مساعدة وتمكینیة لبلوغ 

ببیئة قانونیة قویة خالل المراحل االولى من تطویر مجال معین  إمكاناتھ. ومن الحقائق المعروفة أن الدول التي تحظى
تمیل إلى إبراز تقدمھا الملحوظ مقارنة بالدول التي تعاني من بنیة قانونیة غیر فعالة. وفي ھذا الصدد، تشكل البنیة 

، فضالً عن القانون العام، القانونیة شرطًا ھاًما في تطویر القطاع في أي والیة قضائیة. ویجب أن تشتمل البنیة القانونیة
على أطر قانونیة خاصة لكل عنصر من عناصر قطاع التمویل اإلسالمي وھي؛ الصیرفة وأسواق رأس المال والتكافل. 

) الصیرفة اإلسالمیة 1وتحظى البنود المحددة التالیة بأھمیة خاصة في إطار تطویر نظام قانوني ألي والیة قضائیة: (
) قانون الضرائب 2لمال اإلسالمیة وقانون التكافل الذي یسمح بتسجیل وعمل الشركات. (المستقلة، وأسواق رأس ا

لتوفیر أرضیة تنافسیة متكافئة أو معاملة تفضیلیة للمنتجات المالیة اإلسالمیة لتشجیع األطراف الفاعلة في السوق على 
كیم. ثمة حاجة في جمیع الوالیات القضائیة ) اإلطار القانوني لحل النزاعات والتح3التحرك نحو التمویل اإلسالمي. (

) تطویر إطار إفالس عام من 4للتمویل اإلسالمي تقریبًا إلى مراكز فض النزاعات والتي تخضع للشریعة اإلسالمیة. (
 الناحیة اإلسالمیة لقطاع الشركات.

مي وتعزیز تنیسق سیاسات التوصیة الثانیة المتعلقة بالسیاسات: وضع إطار حكومة سلیم وفعال على المستوى القو
 ومعاییر حوكمة الرقابة الشرعیة على مستوى الوالیات القضائیة المختلفة.

یحظى تطویر إطار حوكمة سلیم على المستوى الوطني بأھمیة خاصة في تطویر مجال التمویل  األساس المنطقي:
) ضرورة دمج إطار ومعاییر حوكمة الرقابة 1اإلسالمي. ویمكن مراعاة النقاط المحددة التالیة أثناء إنشاء إطار عمل: (

) ثمة ضرورة لوضع مزید من معاییر حوكمة الرقابة الشرعیة وخصوًصا 2الشرعیة في القوانین المالیة اإلسالمیة. (
فیما یتعلق بمجال التكافل وأسواق رأس المال اإلسالمیة. وقد أصدرت بعض المنظمات العالمیة الواضعة للمعاییر على 

الدولي، مثل منظمة المحاسبة ومراجعة الحسابات للمؤسسات المالیة اإلسالمیة وتقریر االستقرار المالي  المستوى
) یمكن أن 3اإلسالمي، بالفعل بعض المعاییر التي یمكن للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي االستفادة منھا. (

ي تنسیق القواعد واللوائح ذات الصلة بحوكمة الرقابة یساعد وجود ھیئة استشاریة مستقلة على المستوى الوطني ف
الشرعیة والحد من تنوع الممارسات المختلفة فیما بین الدول األعضاء. ونظًرا ألن االمتثال ألحكام الشریعة یمثل العامل 

ة فیما بین الدول التمییزي للتمویل اإلسالمي، فثمة كذلك حاجة عاجلة إلى تنسیق األطر المختلفة لحوكمة الرقابة الشرعی
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك لضمان عدم تعارض منتجات وعملیات المؤسسات المالیة اإلسالمیة مع 
مبادئ الشریعة اإلسالمیة. ویتعین على الزعماء السیاسیین في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ضمان 

 اشتراط قانوني/تنظیمي.سالمة إطار الحوكمة وذلك بتحویلھ إلى 

 التوصیة الثالثة المتعلقة بالسیاسات: تأسیس/وضع معاییر تصنیف التمویل اإلسالمي

مع تطور المؤسسات المالیة اإلسالمیة والتركیز المتزاید على المشاركة في مواجھة المخاطر، تتطلب  األساس المنطقي:
المعامالت المالیة اإلسالمیة مجموعة جدیدة من قواعد حفظ السجالت وإعداد التقاریر المالیة. إن استخدام دول العالم 

منظمة المحاسبة ومراجعة الحسابات للمؤسسات المالیة  لمعاییر إعداد التقاریر والمحاسبة المالیة اإلسالمیة، مثل
اإلسالمیة، یمثل أحد العوامل الھامة لتطویر القطاع مع ضمان الشفافیة واإلفصاح في التقاریر المالیة في الوقت ذاتھ. 
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لرغم من الجھود وتعد مجموعة المعاییر المتسقة من الشروط المسبقة لتوفیر األدوات المالیة اإلسالمیة المبتكرة. وعلى ا
المبذولة في ھذا الشأن من جانب منظمة المحاسبة ومراجعة الحسابات للمؤسسات المالیة اإلسالمیة وتقریر االستقرار 
المالي اإلسالمي، إال أن ھناك حاجة ماسة لوضع معاییر تفصیلیة بشأن االمتثال التام ألحكام الشریعة المتعلقة باإلفصاح 

لى نطاق عریض من قبل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وفي ھذا الصدد، یمكن والقبول لھذه المعاییر ع
التركیز على تطویر معاییر التصنیف التي من شأنھا دعم المستثمرین. وعلى الرغم من أن ھیئات التصنیف التقلیدیة ال 

ر جھود التصنیف المبذولة من جانب وكاالت تزال مھتمة بتصنیف المنتجات المالیة اإلسالمیة، ثمة حاجة إلى تعزیز ونش
 تصنیف التمویل اإلسالمي المتخصصة على مستوى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

التوصیة الرابعة المتعلقة بالسیاسات: تعزیز رأس المال البشري في التمویل اإلسالمي في الدول األعضاء في منظمة 
ن برامج / مشاریع التثقیف والتوعیة المالیة التي تطلقھا الحكومات والجامعات التعاون اإلسالمي من خالل تحسی

 والقطاع الخاص

یعد توفیر رأس المال البشري المتمرس والمدرب من العوامل الھامة في تحقیق النمو المستدام لجمیع  األساس المنطقي:
ام، یمكن للحكومات والجھات التنظیمیة إطالق القطاعات الفرعیة العاملة في التمویل اإلسالمي. وعلى المستوى الع

مبادرات لتأسیس مراكز تعلیمیة وتدریبیة وبحثیة. ویمكن كذلك لمؤسسات القطاع الخاص مثل مؤسسات البحث 
والتدریب والشركات االستشاریة والنقابات التجاریة اإلسھام في تطویر رأس المال البشري. كما یمكن للجامعات 

یة أن تلعب دوًرا ھاًما في إجراء البحوث التي تدعم التمویل اإلسالمي فضالً عن توفیر التعلیم والمؤسسات األكادیم
 والتدریب في ھذا المجال.

التوصیة الخامسة المتعلقة بالسیاسات:  تیسیر مشاركة الخبرات فیما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 التمویل اإلسالمي من أجل تحقیق نمو مستدام ومتناغم لھذا المجال اإلسالمي في القطاعات الفرعیة العاملة في مجال 

اتخذت بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي زمام المبادرة في تطویر نظم ولوائح  األساس المنطقي:
وبنیة التمویل اإلسالمي. وفي ھذا الصدد، مشاركة الخبرات في المجاالت التالیة فیما بین وجھات التمویل اإلسالمي في 

لمرتبطة بوضع السیاسات وتحسین األطر ) الخبرات ا1منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، من بین أشیاء أخرى: (
) الممارسات المرتبطة بإصدار الصكوك السیادیة االبتكاریة التي تجذب مستثمري التجزئة من 2القانونیة والتنظیمیة. (

 ) أفضل ممارسات وإنجازات بعض الدول األعضاء في مجال إدارة السیولة. 3أجل تطویر البنیة األساسیة. (

 
 تنفیذ التوصیات المتعلقة بالسیاسات:األدوات الالزمة ل

 
توصي مجموعة العمل في اجتماعاتھا الالحقة بتوضیح مجاالت  مجموعة عمل التعاون المالي التابعة للكومسیك:

 السیاسات المذكورة أعاله بمزید من التفصیل.
 

في إطار تمویل مشاریع الكومسیك، یدعو مكتب تنسیق الكومسیك القتراح مشروعات كل  تمویل مشاریع الكومسیك:
عام. بحیث یتسنى للدول األعضاء المشاركة بمجموعات العمل، في إطار تمویل مشاریع الكومسیك، تقدیم مشروعات 

ات أعاله المتعلقة بالسیاسات، تعاون متعددة األطراف تمولھا المنح المقدمة من مكتب تنسیق الكومسیك. ولتنفیذ التوصی
یمكن للدول األعضاء االستفادة من آلیة تمویل مشروع الكومسیك. وقد تشمل تلك المشاریع تنظیم الندوات والبرامج 
التدریبیة والزیارات البحثیة وتبادل الخبراء وعقد ورش العمل وإعداد الدراسات التحلیلیة وتقییم االحتیاجات وتوفیر 

 دریب، وما إلى ذلك.مواد/وثائق الت
 

------------------- 
--------- 
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