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 المـلـخـص الـتـنـفـيـذي
 

استمرت اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري )الكومسيك( في منظمة التعاون اإلسالمي في مساعيها نحو تعزيز التعاون 
. وكان الهدف الرئيسي للكومسيك ١٩٨٤في منظمة التعاون اإلسالمي منذ عام  ٥٧االقتصادي والتجاري فيما بين الدول األعضاء الـ 

صادية التي تواجه األمة اإلسالمية، واإلسهام في جهود التنمية المبذولة من جانبها، وتعزيز التبادل التجاري هو مواجهة التحديات االقت
فيما بين الدول األعضاء. وفي هذا الصدد، تكرس الكومسيك نفسها كمنتدى حوار يوفر المعلومات وينشرها، ويشارك الخبرات وأفضل 

 عامة، ويقارب السياسات فيما بين الدول األعضاء.الممارسات، ويعمل على تطوير المفاهيم ال

وللعمل على تحويل الكومسيك إلى منصة تفيض بمزيد من النفع الستيفاء االحتياجات المتزايدة للدول األعضاء في منظمة التعاون 
لمملكة العربية السعودية، في مكة، ا ٢٠١٢أغسطس  ١٥و ١٤اإلسالمي، اعتمد مؤتمر القمة اإلسالمية غير العادي الرابع المنعقد في 

، ٢٠١٦أبريل  ١٥إلى  ١٠إستراتيجية الكومسيك. الدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة اإلسالمية المنعقد في الجمهورية التركية في الفترة من 
تمد في القمة الرابعة ععبرت عن تقديرها العميق للنجاح في تنفيذ اإلستراتيجية والتشريع المعدل للكومسيك الذي ا تركيا، " -في اسطنبول 
ودعت الدول األعضاء إلى العمل على تحسين تنفيذ اإلستراتيجية والتشريع المعدل للكومسيك، بالتنسيق والتعاون الوثيق  .غير العادية

مع األمانة العامة وطبًقا لميثاق منظمة التعاون اإلسالمي، وطالبت الدول األعضاء في االستمرار في مشاركتها الفعالة في أعمال 
كما أثنت الدورة الرابعة واألربعون لمجلس وزراء الخارجية،  طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية".الكومسيك برئاسة سعادة/ رجب 

في أبيدجان بساحل العاج، على جهود الكومسيك الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري واالقتصادي  ٢٠١٧يوليو  ١١-١٠والمقامة يومي 
 من خالل مجموعات عمل الكومسيك وآليات تمويل المشاريع.بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

ولتحقيق أهدافها، أطلقت الكومسيك عددًا من البرامج والمشاريع. ومنذ تفعيل استراتيجية الكومسيك، اكتسبت الجهود القائمة تحت مظلة 
نفيذ من أجل استعراض التقدم المحرز في ت الكومسيك ديناميكية جديدة. تقدم تقارير التقدم السنوي إلى الدورات الوزارية للكومسيك

استراتيجية الكومسيك. يقدم تقرير التقدم لمحة عامة عن أبرز اإلنجازات في تنفيذ استراتيجية الكومسيك منذ الدورة الثانية والثالثين 
ك لتمويل المشاريع. لية الكومسيللكومسيك، وبخاصة التقدم في تنفيذ آليتين ضمن استراتيجية الكومسيك وهما مجموعات عمل الكومسيك وآ

ومن هنا، يقدم التقرير المعلومات الخاصة بكل مجال من مجاالت التعاون فيما يخص نتائج أحدث اجتماعات مجموعة العمل المعنية. 
 ،كما يتضمن التقرير عرض التقدم المحرز في تنفيذ توصيات السياسات الوزارية التي قامت بصياغتها مجموعات عمل الكومسيك

والمشمولة في التقرير عبر استخدام إجابات الدول األعضاء على نموذج التقييم الذي تعّده وتوزعه الدول األعضاء في كل مجال من 
مجاالت التعاون من خالل مكتب تنسيق الكومسيك. كما يتم تسليط الضوء أيضًا على أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي 

 ة.تخدم مهمة االستراتيجي

اجتماعات لمجموعات العمل بنجاح.  ١٢في اسطنبول، انعقدت  ٢٠١٦سبتمبر  ٢٤-٢١منذ انعقاد الدورة الثانية والثالثين للكومسيك في 
وثائق لتوقعات القطاع لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسيق الكومسيك. فبعد كل اجتماع لمجموعات  ٦تقرير بحثي و  ١٢نشرت 

ئع االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات بالعروض التقديمية والنقاشات التي أجريت خالل العمل، تنشر وثيقة بوقا
االجتماع. وتتوفر جميع النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعات العمل وخصوًصا الدراسات البحثية والتوقعات على مستوى القطاعات، 

 (. /http://ebook.comcec.orgلى موقع الكومسيك على الويب )ووقائع االجتماعات بتنسيق كتاب إلكتروني ع

استمرت مجموعات العمل في عقد جلسة لمناقشة السياسات في إطار المداوالت الجارية بينهم. حيث يناقش المشاركون التوصيات 
بحثية باإلضافة إلى ردود الدول األعضاء على األسئلة المتعلقة بالسياسات، والتي المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات ال

ُتبّلغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات العمل. وسوف تحال تلك التوصيات إلى الجلسة الوزارية للنظر فيها واعتمادها. 
 لزم.جموعات العمل إلى الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك التخاذ ما يوبهذا سيتم تقديم توصيات الدورات التاسعة والعشرة من اجتماعات م

http://ebook.comcec.org/
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ومن خالل آلية الكومسيك لتمويل المشاريع، وهي الوسيلة الثانية لتنفيذ االستراتيجية، يتم حشد الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون 
تطوير المشاريع الجارية ضمن اآللية في المجاالت التي صيغت اإلسالمي من أجل تحقيق مبادئ وأهداف استراتيجية الكومسيك. يتم 

فيها توصيات السياسة الوزارية للكومسيك من قبل مجموعات العمل. وبهذا توفر تلك اآللية أداة دعم مهمة للسياسات لمالكي المشروع 
 والمستفيدين منه.

دولة فوائد ومردود آلية الكومسيك لتمويل  ٣٠حصدت أكثر من و  ٢٠١٦مشاريع بنجاح عام  ٩وخالل العام الثالث للتنفيذ، جرى تنفيذ 
مشروعًا. ومع الدول  ١٤المشاريع. أما في العام الحالي، وهو العام الرابع على تنفيذ آلية الكومسيك لتمويل المشاريع، فيجري تنفيذ 

انطلقت الدعوة الخامسة القتراح المشاريع في من الدول األعضاء من آلية الكومسيك لتمويل المشاريع.  ٤٠الشريكة، تستفيد أكثر من 
من خالل الموقع اإللكتروني  ٢٠١٨وسوف يتم اإلعالن عن القائمة النهائية للمشروعات الناجحة في نهاية يناير ٢٠١٧سبتمبر 

 للكومسيك.

ن المتعلقة بمجموعات لمناقشة أبرز الشؤو  ٢٠١٧مايو  ٢٥-٢٣كما انعقد اجتماع الكومسيك السنوي الخامس لجهات االتصال بين 
عمل الكومسيك وآلية تمويل مشاريع الكومسيك مع الدول األعضاء. وخالل االجتماع، أتيحت للمشاركين فرصة مناقشة طرق وسبل 
تفعيل مشاركة الدول األعضاء في جهود اإلنتاج المعرفي تحت مظلة الكومسيك. كما توسع المشاركون في مناقشة المشاكل والتحديات 

اجه تنفيذ توصيات السياسة ومتابعتها بفعالية. وعلى هامش االجتماع، سيتم تقديم جلسة عمل تدريبية بخصوص صندوق تمويل التي تو 
مشاريع الكومسيك، ومن المقرر إطالع المشاركين خاللها على تفاصيل تقديم المشروعات في إطار الدعوة الخامسة القتراح المشاريع 

 .٢٠١٧بتمبر التي كان مقررًا إطالقها في س

 .تلعب أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المتوافقة مع استراتيجية الكومسيك دورًا بالغ األهمية لفعالية ونجاح تنفيذ االستراتيجية
تنظمها و كما يقدم التقرير المعلومات المتعلقة بمختلف األنشطة المقامة على مدى العام الماضي، والتي تتوافق مع استراتيجية الكومسيك 

المؤسسات المعنية في منظمة التعاون اإلسالمي، وهي مكتب تنسيق الكومسيك والغرفة اإلسالمية للتجارة، والصناعة، والزراعة والمركز 
اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب في الدول 

مية ومعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية واالتحاد اإلسالمي لمالكي السفن. قائمة أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسال
 ملحقة بهذا التقرير. ٢٠١٧إلى نوفمبر  ٢٠١٦اإلسالمي المتوافقة مع استراتيجية الكومسيك للفترة من ديسمبر 
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 : مجاالت التعاون ١الفصل 

 التجارة-  ١
 ٢٠١٧مجموعة عمل التجارة عام   ١-١

أصبح تيسير التجارة من الموضوعات المهمة على جدول األعمال االقتصادي العالمي. وقد ركزت مجموعة عمل الكومسيك للتجارة على 
 لكومسيك.إستراتيجية االقضايا المتعلقة بتيسير حركة التجارة في اجتماعاتها األخيرة، والتي تمثل إحدى أهم ميادين اإلنتاج في 

إن تيسير حركة التجارة يسهم في تقليل النفقات بشكل ملحوظ. وطبًقا لتقديرات منظمة التعاون اإلسالمي، يمكن أن يسهم توافق الوثائق 
قليل إجمالي تالتجارية، وسالسة اإلجراءات المتعلقة بالتجارة، وتوفير المعلومات المرتبطة بالتجارة، واستخدام العمليات المؤتمتة في 

بالمائة  ١٣.٢بالمائة للدول ذات الدخل أقل من المتوسط، و ١٥.٥بالمائة للدول ذات الدخل المنخفض، و ١٤.٥التكاليف التجارية بنسبة 
 للدول ذات الدخل أعلى من المتوسط.

عامالت رة، وهي أنظمة تخليص المفي هذا الصدد، ناقش االجتماع التاسع لمجموعة عمل التجارة بالتفصيل وسيلة مهمة لتيسير التجا
، في ٢٠١٧مارس  ٩من مكان واحد. وقد اجتمعت مجموعة عمل التجارة في 

أنقرة بتركيا، تحت عنوان "أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد في الدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". وخالل االجتماع، تناقش المشاركون 

مارسات واالتجاهات العالمية فيما يتعلق بأنظمة حول إطار عمل المفاهيم والم
تخليص المعامالت من مكان واحد، وكذلك الوضع الحالي للدول األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بتنفيذ أنظمة تخليص المعامالت من 

 مكان واحد. 

إن أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد تعمل كمنصات لمعالجة وتبادل 
معلومات اإللكترونية بين التجار والجهات الحكومية والشركات الخاصة. وقد ال

ركز التقرير البحثي المعد لالجتماع على أهمية أنظمة تخليص المعامالت من 
مكان واحد لتيسير التجارة، وذلك من خالل توفير جهة اتصال واحدة ووثيقة 

ر والعبور. وقد أشار واحدة لإلجراءات الرسمية المعنية باالستيراد والتصدي
دولة من الدول األعضاء تستفيد، في الوقت الحالي، من  ٢٣التقرير إلى أن 

دول أخرى من الدول  ٤أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد، بينما تعمل 
عامالت من دولة تصوًرا لتأسيس أنظمة تخليص الم ١١األعضاء على تأسيس نظام لها في الوقت الحالي. عالوة على ذلك، وضعت 

 .١مكان واحد

واجهت الدول األعضاء تحديات كبيرة أثناء إجراءات بدء أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد وتنفيذها. من التحديات الرئيسية 
، وعدم ةالتي تواجهها الدول األعضاء في هذا المجال ضعف جودة األعمال التحضيرية، وعدم تنفيذ التغييرات القانونية والتشريعية الالزم

مرونة األنظمة والتوافق فيما بينها، وعدم كفاية البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات. ولمعالجة تلك التحديات، توصلت مجموعة عمل 
 التجارة في اجتماعها التاسع إلى التوصيات التالية المتعلقة بالسياسات:

 

                                                           
 .2017مكتب تنسيق الكومسيك، أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  1
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 لمجموعة عمل التجارةالتوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن االجتماع التاسع 

تعزيز جهود أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل -   ١
 تطوير إستراتيجيات متكاملة لتلك األنظمة تعكس المتطلبات القومية واإلقليمية وتشرك الجهات المعنية في هذه العملية،

أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد من خالل تحديد وتنفيذ التغييرات الالزمة في القوانين تحسين مدى فاعلية -  ٢ 
طار العمل التنظيمي وممارسات األعمال،  وا 

األولوية لمرونة، وقابلية تأقلم، وأمان، وتوافق البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات ألنظمة تخليص المعامالت  منح-  ٣
 من مكان واحد،

تعزيز مستوى التواصل بين الدول وتوافق األنظمة المحلية لتخليص المعامالت من مكان واحد في منطقة منظمة -  ٤
 التعاون اإلسالمي من أجل تأسيس أنظمة إقليمية لتخليص المعامالت من مكان واحد

 

ادي الوطني واإلقليمي  وكذلك زيادة الدخل ُتعد المناطق االقتصادية الخاصة أدوات هامة لتحسين النمو االقتصباإلضافة لما سبق، 
القومي. إذ تمكن البلدان من جذب االستثمارات األجنبية المباشرة وُتيسير التنوع االقتصادي وخلق فرص عمل وتقوية أواصر الصناعة 

على موضوع "المناطق االقتصادية الخاصة في الدول  المعنية بالتجارة مجموعة عمل الكومسيك وزيادتها. ومراعاة ألهميتها، ركزت
ناقش المشاركون وخالل االجتماع،  .٢٠١٧نوفمبر  ٢بتاريخ  انعقد في اجتماعها العاشر الذي « األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

الدول  طق االقتصادية الخاصة فيالممارسات واالتجاهات العالمية في المناطق االقتصادية الخاصة والوضع الراهن فيما يتعلق بالمنا
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

، يمكن للحكومات من خالل المناطق االقتصادية الخاصة تيسير تنمية الموارد البشرية وفًقا للتقرير البحثي الذي تم تحضيره لالجتماع
ذلك، يمكن لة وتوفير أسواق للبضائع والخدمات المنتجة محلًيا. كتدفقات اإليرادات الحكومية وتقليل نفقات الحكومة المتعلقة بالبطاوتوليد 

للمناطق االقتصادية الخاصة زيادة معدالت تصدير الدولة المضيفة نظًرا لقدرتها على إنتاج السلع والخدمات التي يتم بيعها في األسواق 
 األجنبية.

. إذ يوجد ما يقرب ١٩٨٠ث في المناطق االقتصادية الخاصة على مستوى العالم منذ عام يكشف التقرير عن التوسع السريع الذي حد
من  %٣٦دولة من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. إن ما يقرب من  ٣٣منطقة اقتصادية خاصة تعمل داخل  ٢٤٢من 

منها ُتصنف  %٢٥د مناطق تجارية حرة، في حين أن حوالي التعاون اإلسالمي ُتع المناطق االقتصادية الخاصة في منطقة دول منظمة 
من المناطق االقتصادية الخاصة  ( وأنواع أخرى %١٥يليهما مناطق تجهيز الصادرات المختلطة )تجهيز صادرات. على أنها مناطق 

  .%١٤بنسبة 

 بتنمية المناطق االقتصادية الخاصة:وفًقا لما ورد في التقرير، تواجه الدول األعضاء التحديات التالية فيما يتعلق 

 بما في ذلك تسهيل األعمال. –ضعف الحوكمة والبيئة التنظيمية  -

 ضعف بيئة األعمال. -

 غياب كفاءة إدارة المناطق. -

 مرافق البنية التحتية.عدم امكانية االعتماد على  -

 .٢ضعف جودة بنية النقل التحتية -

                                                           
 مكتب تنسيق الكومسيك، المناطق االقتصادية الخاصة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: االستفادة من الخبرات، 2017. 2
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 توصلت مجموعة العمل إلى توصيات السياسة التالية:ومن أجل التعامل مع تلك التحديات، 

 توصيات السياسة في االجتماع العاشر لمجموعة العمل المعنية بالتجارة

وتخطيطها تمشًيا مع االستراتيجيات الوطنية االقتصادية لضمان تكاملها مع أهداف النمو . تصميم المناطق االقتصادية الخاصة ١
 القطاع الصناعي. وأولويات االقتصادية الوطنية

تجذب  –مالية وغير مالية  –. تحسين األداء االقتصادي لبرامج المناطق االقتصادية الخاصة من خالل تطوير أطر تحفيز مميزة ٢
 االستثمارات وتعزز بيئة أعمال فعالة وذات كفاءة.

هم قوي ف. تعزيز الميزة التنافسية لبرامج المناطق االقتصادية الخاصة من خالل استهداف مواقع وقطاعات فعالة بناًءا على ٣
 لألولويات االقتصادية الوطنية والمزايا التنافسية.

ة والتنظيمية بيئة القانونيالتي تدرس وتكّمل ال ال من أجل خلق بيئة تشغيل اقتصادية "خاصة". صياغة إطار قانوني وتنظيمي فعّ ٤
 .القائمة

. تعيين/ تأسيس هيئة موحدة للمناطق االقتصادية الخاصة لتنظيم كافة المناطق االقتصادية الخاصة داخل الدولة وكذلك لدعم ٥
ق المناطبرامج المناطق االقتصادية الخاصة من خالل إشراك الجهات المعنية الرئيسية على نحو فعال وتنمية مجموعات عمل 

 االقتصادية الخاصة.

 

 جهود الدول األعضاء لتحقيق التوصيات المتعلقة بالسياسات التجارية للكومسيك   ١-٢  

بهدف تحسين متابعة التوصيات المتعلقة بالسياسات، قام مكتب تنسيق الكومسيك بإعداد وتوزيع نموذج تقييم لجهات االتصال التجارية 
الكومسيك السنوي الخامس لجهات االتصال. يسهل نموذج التقييم إعداد التقارير حول التطورات في الدول في الكومسيم بعد اجتماع 

 يك.ساألعضاء فيما يخص تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات، والتي تبنتها االجتماعات الوزارية الحادي والثالثين والثاني والثالثين للكوم

وبحسب المالحظات الواردة من الدول األعضاء، فقد تم اإلبالغ عن الجهود الوطنية التالية تماشيًا مع توصيات الكومسيك المتعلقة 
 بالسياسات. 

 تماشيًا مع منظمة التعاون اإلسالمي-فيما يتعلق باالتفاقيات التجارية التفضيلية، وخاصة اتفاقيات نظام األفضليات التجارية ،
 الوزارية المتعلقة بالسياسات الصادرة عن االجتماع الرابع لمجموعة عمل التجارة. التوصيات

 
  كثفت إندونيسيا جهودها لتطبيق اتفاقيات األفضليات التجارية من خالل إدراجها في خطة العمل لوزارة التجارة لألعوام

نظام  صادقة على اتفاقيتين من اتفاقيات، باإلضافة إلى برامج وأنشطة سنوية مستهدفة.  لتسريع عملية الم٢٠٢٥-٢٠١٧
منظمة التعاون اإلسالمي، وهما التفاق اإلطاري والبروتوكول المتعلق بنظام التعريفات التفضيلية واتفاقية -األفضليات التجارية

منظمة التعاون -قواعد المنشأ، استضافت وزارة التجارة اإلندونيسية ورشة عمل تدريبية حول اتفاقيات نظام األفضليات التجارية
 للتوعية بالمؤسسات الوطنية والتغلب على التحديات الفنية في هذا الصدد.  ٢٠١٧سبتمبر  ١٤-١٣اإلسالمي يومي 

 
  فيما يخص التوصيات الوزارية المتعلقة بالسياسات من االجتماع الخامس لمجموعة عمل التجارة حول بنوك الصادرات والواردت

 / وكاالت ائتمان التصدير، 
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  فائدة الوطنيحساب ال»قامت الحكومة اإلندونيسية بتعيين بنك الصادرات والواردات اإلندونيسي لتنفيذ مهمة خاصة بعنوان »
لتعزيز التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات اإلندونيسية، باإلضافة إلى دعم نمو القطاع المحلي لتحقيق إمكانات التصدير 

مصّدرين برنامج التدريب لل»ت والواردات اإلندونيسي عددًا من برامج بناء القدرات، ومنها في البالد. كما ينفذ بنك الصادرا
 من أجل تحسين قدرات المصدرين.« الجدد

 
  ،تقوم نيجيريا بإجراء الدراسات وتقييم االحتياجات المالية للمصدرين تماشيًا مع التوصيات المتعلقة بالسياسة من الكومسيك

لى ذلك، وبهدف مراجعة األداء اإلجمالي لوكاالت ائتمان الصادرات، باإلضافة إلى وثائق م ختلفة ترتبط بالسياسة الوطنية. وا 
 تعمل نيجيريا على تقييم سالمة وكاالت ائتمان الصادرات باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية بشكل سنوي.

 
 عمل التجارة حول الهيئات الوطنية لتيسير التجارة، وتماشيًا مع التوصيات المتعلقة بالسياسات من االجتماع السادس لمجموعة 

 
  تخطط إندونيسيا لتشكيل لجنة وطنية لتيسير التجارة، بحيث تقوم الوزارات المعنية، ومنها وزارة التجارة ووزارة المالية، بتنظيم

 ٢٠١٦ونيو وزارة المالية في يورش العمل والمحاضرات سنويًا لمنافشة تشكيل اللجنة الوطنية لتيسير التجارة. ومؤخرًا قامت 
بتنظيم عدد من الندوات حول تشكيل اللجنة الوطنية لتيسير التجارة. كما أشركت جمهورية إندونيسيا القطاع الخاص في 

 عملية تشكيل اللجنة الوطنية لتيسير التجارة.
 
  وتماشيًا مع التوصيات ٢٠١١وفي مصر، تأسست جهة وطنية لتيسير التجارة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص عام .

المتعلقة بالسياسات للكومسيك، تعمل مصر حااًل على إقامة بوابة لمعلومات تيسير التجارة بهدف تيسير التواصل الفعال 
 فيما يتعلق بعمل الهيئات الوطنية لتيسير التجارة. 

 
  سير لالتصال بموجب إطار عمل لجنة التيومن خالل وجود الهيئات الوطنية لتيسير التجارة، تتمتع نيجيريا بنظام فعال

التجاري في نيجيريا، والتي تضم كذلك ممثلين عن القطاع الخاص. ولتحسين التواصل بين الجهات المعنية في الهيئات 
الوطنية لتيسير التجارة، جرى تطوير أدوات الرصد والتقييم. كما جرى عقد سلسلة من ورش العمل لبناء القدرات والدورات 

 يبية بدعم من شركاء التنمية لتعزيز عمل الهيئات الوطنية لتيسير التجارة في نيجيريا.التدر 
 

  وتماشيًا مع التوصيات الوزارية المتعلقة بالسياسات من االجتماع السابع لمجموعة عمل التجارة تحت عنوان "تعزيز امتثال الدول
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للمعايير الدولية"،

 
  البنية التحتية اإلندونيسية لجودة الصادرات( تبّنت إندونيسيا نظامها الخاص للتوحيدEQI بالتوافق مع المعايير الدولية )

المناسبة. وفي هذا الصدد، تركز وزارة التجارة على رفع معايير الجودة العالمية لتحسين وصول منتجات التصدير اإلندونيسية 
ى منتجات الصادرات اإلندونيسية الرئيسية أن تلبي المعايير والمتطلبات الفنية المقبولة إلى األسواق العالمية. يجب عل

والمعتمدة في جميع وجهات التصدير. وفيما يخص التوصيات المتعلقة بالسياسات بخصوص معهد التوحيد القياسي والمعايير 
يسية ياسي أهداف المعهد. وصرحت الوكالة الوطنية اإلندونللبلدان اإلسالمية، اعتمدت الوكالة الوطنية اإلندونيسية للتوحيد الق

 بأنها ستصبح عضوًا في معهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية وجرى إطالعها على اإلجراءات الالزمة لذلك.
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 ة. وباإلضافة لما سبق، جودوفي المغرب يتم تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات أيضًا باالنسجام مع االستراتيجية الوطنية لل
يجري تنظيم العديد من األنشطة الوطنية واإلقليمية والعالمية دوريًا في المجال بالتنسيق بين الجهات المعنية. ومن تلك 

لتشجيع المؤسسات على  ٢٠١٦الفعاليات الدورة العشرون لألسبوع الوطني للجودة والتوحيد القياسي، والذي أقيم في أكتوبر 
 افسيتها من خالل مقاربة متكاملة عالية الجودة، تأخذ باعتبارها الجوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية.تعزيز تن

 
  وفي نيجيريا تمت صياغة السياسة الوطنية للجودة ورفعها إلى المجلس االتحادي التنفيذي العتمادها. كما تأسس المعهد

للجودة. وعالوة على ذلك، انعقدت مجموعة من ورش العمل واألنشطة الوطني للمقاييس لتعزيز البنية التحتية الوطنية 
 التدريبية لتطوير البنية التحتية الوطنية للجودة وبناء القدرات في المجال.

 
 .أعدت فلسطين خطة عمل من أجل التنفيذ الفعال الستراتيجيتها المتعلقة بسياسة الجودة الوطنية 

 
  وبخصوص التوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن االجتماع الثامن لمجوعة عمل التجارة حول تحسين التعاون بين السلطات

 الحدودية، 
 
  أطلقت إندونيسيا برنامج اعتماد المشغل االقتصادي المعتمد من أجل تحسين االعتراف المتبادل ببرامج المشغلين االقتصاديين

مع الجهات الحكومية األخرى. وفيما يتعلق ببناء القدرات، تنظم إندونيسيا سنويًا أنشطة خاصة المعتمدين والتنسيق 
 كمجموعات النقاش وورش العمل وغيرها من األنشطة التي تتعلق بالشؤون الحدودية.

 
 جراءات اإل طور المغرب خطة وطنية لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية. والهدف الرئيسي من هذه الخطة هو تبسيط تلك

وتأسيس النافذة الوطنية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية في إجراءات التجارة الخارجية. كما نظم المغرب عددًا من الدورات 
 التدريبية وورش العمل بالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة.

 

 لتجارة نظمتها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالميأنشطة وتطورات أخرى متعلقة با ١-٣ 

 نظام األفضلية التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:

منظمة التعاون اإلسالمي أهم مشاريع الكومسيك في المجال التجاري، ويستند إلى ثالثة اتفاقيات، وهي -يعتبر نظام األفضليات التجارية
دول  ١٠االتفاق اإلطاري والبروتوكول المتعلق بنظام التعريفات التفضيلية وقواعد المنشأ. وبمصادقة االتفاقيات الثالثة جميعًا من قبل 

 .٢٠١١لى األثل، يكون األساس القانون للنظام مكتماًل اعتبارًا من أغسطس أعضاء ع

دول من الدول األعضاء تلبية شرطين في نفس الوقت:  ١٠منظمة التعاون اإلسالمي، فإن على -ولتفعيل نظام األفضليات التجارية
ة اإلسالمي وتقديم قائمة باالمتيازات إلى أمانة لجن منظمة التعاون -المصادقة على االتفاقيات الثالثة ضمن نظام األفضليات التجارية

المفاوضات التجارية. وفي هذا السياق، وقد وصلنا بالفعل إلى العدد المطلوب من الدول األعضاء لتشغيل النظام بحلول نهاية عام 
٢٠١٤. 

 ل األعضاء. والخطوة األهم في هذا السياقومع ذلك، لبدء العمل بالنظام، ثمة بعض الخطوات العملية التي يجب اتخاذها بمشاركة الدو 
يران قد قدمت  ٦، كانت ٢٠١٧هي تحديث قوائم االمتيازات. وفي سبتمبر  دول أعضاء هي تركيا وماليزيا وباكستان واألردن وبنغالدش وا 

ازات من جانب قوائم المحدثة لالمتيقوائمها المحّدثة لالمتيازات إلى أمانة لجنة المفاوضات التجارية. وباإلضافة لذلك، وفي أعقاب تقديم ال
المي مع منظمة التعاون اإلس-العدد المطلوب من الدول األعضاء، تبدأ التجارة التفضيلية بموجب اتفاقيات نظام األفضليات التجارية
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فاقيات نظام اصة باتإجراء عدد من الترتيبات في السلطات الجمركية في كل دولة مشاركة، وفقًا للشروط المناسبة من قواعد المنشأ الخ
منظمة التعاون اإلسالمي يمكن االطالع على قائمة الدول األعضاء التي وقعت / صادقت على اتفاقيات نظام -األفضليات التجارية
 منظمة التعاون اإلسالمي على الرابط:-األفضليات التجارية

 /LoS.pdf٢٠١٦/١٢content/uploads/-http://www.comcec.org/en/wp   

-وقد دعت الكومسيك، في دورتها الثانية والثالثين، الدول األعضاء التي لم توقع أو تصدق بعد على اتفاقيات نظام األفضليات التجارية
 يمنظمة التعاون اإلسالمي، وهي االتفاقية اإلطارية والبروتوكول المتعلق بنظام التعريفات التفضيلية وقواعد المنشأ، إلى القيام بذلك ف

قت ممكن. وانطالقًا من القرارات ذات العالقة الصادرة عن الدورة الحادية والثالثين للكومسيك، دعت الدورة الدول األعضاء أقرب و 
 المشاركة التي لم تقدم قوائمها المحدثة لالمتيازات إلى تقديمها بأسرع وقت ممكن إلى أمانة لجنة المفاوضات التجارية. 

كما ال يزال المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ينظم فعاليات وندوات زيادة الوعي بخصوص نظام األفضلية التجارية فيما بين الدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وبروتوكوالته للموظفين الحكوميين والقطاع الخاص في الدول األعضاء. وضمن هذا اإلطار، 

ورشة العمل التدريبية حول نظام التجارة التفضيلية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون »نمية التجارة نظم المركز اإلسالمي لت
 في العاصمة اإلندونيسية جاكارتا. ٢٠١٧سبتمبر  ١٤-١٣بالتعاون مع مكتب تنسيق الكومسيك يومي « اإلسالمي

 النقل واالتصاالت-   ٢
 ٢٠١٧مجموعات عمل النقل واالتصاالت في    ٢-١

يمثل اإلنترنت عريض النطاق إحدى الدعائم الحيوية في البنية التحتية من أجل تعزيز النمو االقتصادي ورعاية المواطنين. ويسهم 
اإلنترنت عريض النطاق، إلى جانب آثاره الممتدة، في الدخل األسري من خالل زيادة كفاءة أسواق العمالة وتحسين المهارات الرقمية 

 للسكان. 

ا ألهميته، خصصت مجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت اجتماعها التاسع النتشار اإلنترنت عريض النطاق. وخالل ونظرً 
تحت عنوان "زيادة انتشار اإلنترنت عريض  ٩مارس  ١٦االجتماع التاسع لمجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت المنعقد في 

اون اإلسالمي"، ركزت المناقشات تحديًدا على إطار عمل مفاهيم انتشار اإلنترنت عريض النطاق في الدول األعضاء في منظمة التع
النطاق، ونظرة عامة عن الوضع الحالي النتشار اإلنترنت عريض النطاق في منظمة التعاون اإلسالمي، والمشكالت التي تواجهها الدول 

 األعضاء والتوصيات المقترحة لمعالجة تلك المشكالت.

http://www.comcec.org/en/wp-content/uploads/2016/12/LoS.pdf
http://www2.comcec.org/UserFiles/File/TPS-OIC/TPS-OIC-Sign.pdf
http://www2.comcec.org/UserFiles/File/TPS-OIC/TPS-OIC-Sign.pdf
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للتقرير البحثي المعد خصوًصا لهذا االجتماع، شهدت تكنولوجيا اإلنترنت وطبًقا 
عريض النطاق انتشاًرا مثيًرا على مستوى العالم وكذلك على مستوى الدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي منذ ظهورها في بداية التسعينيات من 

مستخدمي اإلنترنت  القرن الماضي. وطبًقا لالتحاد الدولي لالتصاالت، بلغ عدد
مليار شخص من الدول  ٢.٤، منها ٢٠١٦مليار شخص بحلول  ٣.٥حوالي 

 ٤٤، أصبح ٢٠٠٠بالمائة عام  ٧النامية. وبعد أن كانت نسبة انتشار اإلنترنت 
بالمائة من سكان العالم اليوم يستخدمون اإلنترنت بصفة منتظمة. وبدًءا من عام 

اإلنترنت عريض النطاق من األسر  ، وصلت نسبة مستخدمي تكنولوجيا٢٠١٥
بالمائة، بينما وصل  ١٥في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

عدد مستخدمي اإلنترنت عريض النطاق عبر الهاتف المحمول من األفراد إلى 
بالمائة. وفي بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )مثل  ٣٠

وقطر(، تجاوزت نسبة االنتشار الثابتة لإلنترنت عريض  أذربيجان ولبنان وماليزيا
بالمائة، بينما تجاوزت نسبة انتشار اإلنترنت عريض النطاق  ٥٠النطاق لألسر 

عبر الهاتف المحمول في دول أخرى )مثل البحرين والمملكة العربية السعودية 
لى اآلن، ال يتماثل الوضع العام للدول األ ٧٠واإلمارات(  عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بالتحديات الموجودة بالمائة. وا 

 . ٣والسياسات المطلوب تنفيذها بخصوص تطوير اإلنترنت عريض النطاق

ركز التقرير البحثي المعد خصوًصا لهذا االجتماع على العقبات الرئيسية التالية المرتبطة بممارسات صيانة الطرق في الدول األعضاء 
 في منظمة التعاون اإلسالمي: 

 قلة االستثمار في الجيل التالي من شبكات اإلنترنت عريض النطاق -
 القدرة المحدودة على تحمل النفقات -
 بإمكانات خدمات اإلنترنت عريض النطاق الوعي المحدود -
 قلة الثقافة الرقمية -
 قلة الترابط أو االهتمام الثقافي. -

 

في ضوء النتائج الرئيسية للتقرير البحثي الوارد أعاله والمداوالت التي جرت خالل االجتماع التاسع لمجموعة عمل الكومسيك للنقل 
 لتالية: واالتصاالت، توصلت مجموعة العمل إلى التوصيات ا

 التوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن االجتماع التاسع 
 لمجموعة عمل النقل واالتصاالت

 
a) :التوصيات المتعلقة بالسياسات لجميع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 إعداد اإلستراتيجيات القومية لإلنترنت عريض النطاق بمشاركة جميع الجهات المعنية 
  مستوى الثقافة الرقمية عن طريق تضمين برامج في نظام التعليم الرسمي وتشجيع المبادرات غير الرسمية التي تحسين

 تستهدف فئات خاصة من السكان

                                                           
 .2017مكتب تنسيق الكومسيك، زيادة انتشار اإلنترنت عريض النطاق في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  3
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b)  التوصيات المتعلقة بالسياسات للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة مختلفة من تطوير اإلنترنت عريض
 النطاق:
 متقدمة من تطوير اإلنترنت عريض النطاق٤ول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة الد  -١

 وعن طريق  ٥تحقيق هدف تغطية اإلنترنت عالي السرعة للمناطق الريفية والنائية خالل ُمهل الستيفاء شروط وأحكام اللوائح
 طاق الدعم المباشر بغية تحسين الجدوى االستثمارية لإلنترنت عريض الن

  ٤إصدار مراسيم بمنح حوافز مالية لموفري خدمات اإلنترنت لنشر الجيل الرابعG 

 متوسطة من تطوير اإلنترنت عريض النطاق٦الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة   -٢
 تقليل تكلفة خدمات اإلنترنت عريض النطاق من خالل مبادرات السياسات العاملة المستهدفة 
 .تقليل العوائق اللغوية والثقافية من خالل تطوير محتوى وتطبيقات وأنظمة أساسية محلية 

 أولية من تطوير اإلنترنت عريض النطاق ٧الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة   -٣
 كية ت السلعرض خدمة إنترنت عريض النطاق بسعر منخفض للمستخدمين بواسطة شركات توفير خدمات االتصاال

 والالسلكية المدعومة من الحكومة أو المملوكة للدولة. 
  عرض خدمات اإلنترنت عريض النطاق منخفضة التكلفة أو المجانية المخصصة لفئات السكان المحرومة من تلك الخدمات 

 
 

لتابعة لدورة موضوع جلسة تبادل وجهات النظر ااتفقت الدورة الوزارية الثانية والثالثين التابعة للكومسيك على أن يكون فضاًل عن ذلك، 
الكومسيك الثالثة والثالثين هو "تحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". كذلك، 

مناقشتها ل بشأن السياسات طالبت الجلسة مجموعة عمل النقل واالتصاالت بعمل التحضيرات الالزمة والتوصل إلى مجموعة توصيات
  في جلسة تبادل وجهات النظر الوزارية.

، في أنقرة تحت عنوان ٢٠١٧أكتوبر  ١٩و ١٨تنظيم االجتماع العاشر لمجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت يومي  ومن هنا، تم
المؤتمر اإلسالمي". وينتظر من هذا االجتماع الخروج "تحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية فيما بين الدول األعضاء بمنظمة 

بمجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات لعرضها على الجلسة الوزارية لتبادل وجهات النظر على هامش الدورة الثالثة والثالثين 
 للكومسيك.

سواء  للحدود الوطنية الفعالة تحد من تكاليف النقل،يكشف التقرير البحثي الذي تم إعداده من أجل هذا االجتماع أن ممرات النقل العابرة 
تزيد الدخل. وألن أوقات االنتظار والعمليات على الحدود تمثل أكثر من ألسواق الدولية و إلى اعزز الوصول تُ داخل المناطق أو عبرها، و 

ممر  بوابات الحدود أهمية خاصة عند تطوير العمليات على فعالية تمثلبالمائة من أوقات العبور الكلية على طرق التجارة الدولية،  ٥٠
نقل كفء وناجح. ورغم وجود أكثر من مائة طريق نقل في منطقة دول منظمة التعاون اإلسالمي، ال ُيعد أغلبها ممرات نقل. وفًقا 

لتجارة عبر ممرات بالمائة، في حين تمثل حصة ا ٦٠-٥٠للتقرير، تمثل حصة التجارة عبر ممرات النقل في االتحاد األوروبي حوالي 
بالمائة. من هذا المنطلق، وفي ضوء النتائج الرئيسية للتقرير البحثي السابق ذكره  ١٠النقل في دول منظمة التعاون اإلسالمي أقل من 

 والمداوالت خالل مجموعة عمل الكومسيك المعنية بالتجارة، أوضحت  مجموعة العمل تلك التحديات من بين مجموعة تحديات أخرى:

                                                           
 .ق"الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة متقدمة" تشير إلى الدول التي تتمتع باستخدام وتغطية عالية لإلنترنت عريض النطا 4
 شروط وأحكام اللوائح إلى غياب اإللزام القانوني لتوفير الوصول إلى اإلنترنت، على األقل لفترة محددة مسبًقا من الوقت.تشير ُمهل استيفاء  5
 دالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تمر بمرحلة تنمية متوسطة لديها تغطية متقدمة بوجه عام على الرغم من االنتشار المحدو 6

 النطاق.لإلنترنت عريض 
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة أولية تشير إلى الدول التي تحتاج إلى زيادة كل من العرض والطلب على خدمات  7

جل أاإلنترنت عريض النطاق. وبالنسبة لهذه الدول، يجب منح مجموعة من الحوافز المالية لنشر البنية التحتية ووضع سياسات لتحفيز الطلب من 
 زيادة انتشار اإلنترنت عريض النطاق.
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 ضعف التعاون والتنسيق بين الدول المعنية. -

 غياب المعلومات الدقيقة حول العمليات التي تحدث في ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية وكذلك نظام جمع البيانات الفعال. -

 وا عدادها.عدم تطبيق تعريفات تعكس التكلفة عند استخدام البنية التحتية فيما يتعلق باستدامة البنية التحتية  -

 .٨ضعف التبادلية وقلة الترابط -

 كما توصلت مجموعة العمل إلى مجموعة من توصيات السياسات تحت العنواين التالية:

 . عوامل سياسية ومؤسسية١

 . عوامل اقتصادية ومالية واجتماعية١

 . تسهيل التجارة.٣

 . السالمة واألمن والمسئولية القانونية٤

 . عوامل تقنية وتشغيلية٥

 . رصد أداء الممر٧

 (.www.comcec.orgمتاحة على  الموقع اإللكتروني للكومسيك ) ،بما في ذلك أسبابها ،التفاصيل بشأن توصيات السياسات إن

 

 جهود الدول األعضاء لتحقيق التوصيات المتعلقة بسياسات الكومسيك في مجال النقل واالتصاالت   ٢-٢

نموذج التقييم، والذي تم توزيعه لتسجيل جهود الدول األعضاء لتحقيق التوصيات المتعلقة بسياسات ووفقًا لردود الدول األعضاء على 
 الكومسيك في مجال النقل واالتصاالت، فقد قامت الدول األعضاء بالجهود التالية:

 حسين نوعية ت حول تفيما يخص التوصيات المتعلقة بالسياسات في االجتماع السادس لمجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاال
 المواصالت في المدن،

 
  .طّورت أفغانستان نظام إدارة حركة المرور وأنظمة ترخيص السائقين وتسجيل المركبات بهدف تحسين النقل في مدن البالد 

 
  ت االتصاالت لتحسين استخدام تطبيقا« تطوير وتشغيل المراقبة الذكية للمواصالت»طّبقت األردن برنامجًا تدريبيًا بعنوان

وتقنية المعلومات في إدارة الحركة المرورية في المدن. ومن ناحية أخرى، تبين أن تدني الخبرات الفنية واإلدارية يعّد تحديًا 
 يكل المؤسسي لضمان تنفيذ استراتيجية مستدامة للنقل. في األردن من حيث تحسين اله

 
  ،فيما يخص التوصيات المتعلقة بالسياسات في االجتماع السابع لمجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت حول صيانة الطرق 

 
  طرق. كما لق بصيانة اللتحسين أداء القطاع الخاص فيما يتع« العقود القائمة على األداء»نفذت المملكة العربية السعودية

 أجرت المملكة العربية السعودية عددًا من االستبيانات لتقييم خدمات الطرق التي تقدمها السلطة العامة المعنية. 

                                                           
 مكتب تنسيق الكومسيك، تحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية بين دول منظمة التعاون اإلسالمي: مفاهيم وأمثلة، 2017. 8
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 جهود أخرى في مجال النقل واالتصاالت   ٢-٣

في الخرطوم بالسودان. ومن المتوقع أن يدرس المؤتمر  ٢٠١٧ديسمبر  ١٩ - ١٧سيقام المؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء النقل بين 
تنفيذ قرارات منظمة التعاون اإلسالمي المتعلقة بقطاع النقل، ويناقش الشؤون المرتبطة بمشاريع النقل الهامة، ومنها مشروع منظمة 

 التعاون اإلسالمي إلقامة السكة الحديدية بين داكار وبورت سودان.

لثالثون للجنة المتابعة التابعة للكومسيك الدول األعضاء واألجهزة والمؤسسات المعنية في منظمة التعاون ودعا االجتماع الثالث وا
 اإلسالمي، بما فيها األمانة العامة للكومسيك، إلى المشاركة الفعالة في هذه الفعالية الهامة.

 السياحة-  ٣
 ٢٠١٧عمل السياحة عام  مجموعات  ٣-١

في السنوات األخيرة أصبحت السياحة الموائمة للمسلمين أحد الشرائح الناشئة 
في القطاع السياحي، والتي تتمتع بحصة كبيرة في سوق السياحة العالمي. تتمتع 
السياحة الموائمة للمسلمين، كقطاع فرعي من السياحة، بإمكانات كبيرة ومساهمة 

قع أن يصل عدد السكان المسلمين ملحوظة في سوق السياحة العالمية. من المتو 
، مما يمثل عاماًل رئيسًيا مساعًدا في نمو ٢٠٣٠مليار نسمة بحلول  ٢.٢إلى 

 قطاع السياحة الموائمة للمسلمين. 

ونظًرا ألهمية السياحة الموائمة للمسلمين في قطاع السياحة، خصصت 
موائمة حة الالكومسيك اجتماعاتها الثالثة لمجموعة عمل السياحة لمناقشة السيا

 ١٦للمسلمين. وخالل االجتماع التاسع لمجموعة عمل السياحة، المنعقد في 
تحت عنوان "السياحة الموائمة للمسلمين: تنظيم منشآت إقامة   ٢٠١٧فبراير 

ألقت نظرة و  في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، ركزت المناقشات على تنظيم منشآت إقامة للسياحة الموائمة للمسلمين،
عامة على الوضع الحالي لقطاع اإلقامة المتعلق بالسياحة الموائمة للمسلمين في العالم وفي الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي، باإلضافة إلى التحديات التي تواجهها الدول األعضاء. 

وأكد التقرير البحثي المعد لهذا االجتماع على أن عدد السياح المسلمين الوافدين إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي قدر 
. وعلى الجانب اآلخر، بلغت نفقات السياحة الخارجية للمسلمين من ٢٠٢٠بحلول عام  ٧٤.٨و ٢٠١٦مليون سائح في  ٥٣.٨بحوالي 

مليار دوالر  ١٧٩.٥، ومن المتوقع أن تصل إلى ٢٠١٥مليار دوالر في  ١٠٨.٨مة التعاون اإلسالمي حوالي الدول األعضاء في منظ
 . ٢٠٢١في 

. إال أن حصة الدول األعضاء في منظمة التعاون ٢٠١٥ألفًا عام  ١٥٦وفي التقرير البحثي، قّدر إجمالي عدد الفنادق عالميًا بواقع 
بالمائة فقط. أما الدول الخمسة التي تضم أعلى عدد من الفنادق في دول منظمة التعاون اإلسالمي فهي:  تركيا  ١٠.٣اإلسالمي تبلغ 

منشأة سكنية فقط  ٦٨٠(. ولكن ١٢٥٤( والسعودية )١٣٣٢(، إندونيسيا )١٩٨٥(، اإلمارات العربية المتحدة )٢١٧٨(، ماليزيا )٣٢٩٥)
 .٩تعتبر موائمة للمسلمين في العالم

سب استبيان أجري لهذا التقرير، أصبح السياح المسلمون على دراية بالسياحة الحالل، وبدأوا يفضلون الخدمات الموائمة للمسلمين. وبح
بالمائة يليه تحديد اتجاه  ٨٣.٣ومن حيث الخدمات والمنتجات المصنفة على أنها مهمة للغاية، يتصدر الطعام الحالل القائمة بنسبة 

                                                           
 اإلسالمي." مكتب تنسيق الكومسيك، "السياحة الموائمة للمسلمين: تنظيم مرافق اإلقامة في الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر 
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بالمائة. كما يصنف توفير الخدمات المتعلقة بشهر رمضان، وصالة لياقة بدنية منفصلة للنساء، وترفيه  ٦١.١نسبة القبلة في الغرف ب
مناسب للعائالت، ومرافق سبا منفصلة للنساء، وسياسة عدم تناول الكحول في منشآت اإلقامة على أنها مهمة للغاية من جانب أكثر من 

 نصف المستجيبين.

رئيسية للتقرير البحثي الوارد أعاله والمداوالت التي جرت خالل االجتماع التاسع لمجموعة عمل السياحة، تم تحديد في ضوء النتائج ال
 التحديات التالية:

  متطلبات / معايير جودة مختلفة للسياحة الموائمة للمسلمين ومنشآت إقامة تقليدية 
 وجود معايير مختلفة للسياحة الموائمة للمسلمين 
 م العناصر الحالل في مجال الضيافةصعوبة تقيي 
 قلة المراقبين المتمرسين في قطاع اإلقامة 
 معدل اعتماد منخفض لمعايير السياحة الموائمة للمسلمين من جانب موفري خدمات اإلقامة 
 صعوبة إجراءات االعتماد والتنفيذ والمراقبة 

الكومسيك للسياحة الموائمة للمسلمين بشأن تنظيم منشآت  في ضوء التحديات المحددة، توصلت مجموعة العمل إلى مسودة إرشادات
 (.http://ebook.comcec.orgاإلقامة. تتوفر وثيقة اإلرشادات على الموقع اإللكتروني للكومسيك )

عالوة على ذلك، يؤثر تفاقم األزمات والكوارث، التي تتنوع بين الكوارث الطبيعية والحوادث البشرية، سلًبا على قطاع السياحة. يمكن 
 لألزمات التي تقع في مكان واحد في العالم أن تؤثر على األنشطة السياحية في المنطقة ككل أو على مستوى العالم. 

مجموعة عمل السياحة التابعة للكومسيك اجتماعها ونظًرا ألهمية األمر، كرست 
العاشر للحديث أن إدارة المخاطر واألزمات في القطاع السياحي. وأثناء 

، ٢٠١٧سبتمبر  ٢١االجتماع العاشر لمجموعة عمل السياحة، المنعقد في 
تحت عنوان "إدارة المخاطر واألزمات في قطاع السياحة: التعافي من األزمات 

عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، ركزت المناقشات على في الدول األ
ستراتيجيات التعافي منها،  أدوات إدارة المخاطر واألزمات في القطاع السياحي وا 

 كما تطرقت إلى التحديات التي تواجهها الدول األعضاء.  

وطبًقا للتقرير البحثي المعد لالجتماع، يبلغ متوسط وقت التعافي للقطاع 
فيما يتعلق بالتطورات السياسية والكوارث الطبيعية واإلخالل بالنظام السياحي 

سنوات  ٩.٦، و٨.٢٥، ٦، و٥.٢، و٤.٧العام والكوارث االقتصادية واألوبئة 
 على التوالي.

كما يكشف التقرير البحثي عن وجود بعض التجارب الناجحة في منطقة دول 
األزمات في القطاع منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بالتعافي من 

. حيث عززت التدابير األمنية في شركات الخطوط ٢٠١٤السياحي. ومثااًل على ذلك، نهضت ماليزيا بسرعة بعد حادثتي طيران في 
الجوية الستعادة ثقة السياح التي كان من بينها تعزيز جهود التسويق، التي أسهمت إسهاًما كبيًرا في نجاحها. إضافة إلى ذلك، مرت 

)ومنها، تسونامي(. ويعد تكليف فريق إدارة األزمات بالمهام وتأسيس مجلس  ٢٠١٤حتى  ٢٠٠٠نيسيا بعديد من الكوارث منذ سنة إندو 
إدارة الكوارث وتنفيذ خطة التعافي المشتملة على تسع خطوات )مثل: تأسيس مركز إعالمي، وحملة لتحسين الصورة( من بين التدابير 

 .٢٠١٥طبًقا للتقرير، فقد أطلقت تونس حملة ناجحة من أجل الحد من اآلثار السلبية للهجمات اإلرهابية في الهامة المتخذة للتعافي. و 

 في ضوء النتائج الرئيسية للتقرير البحثي الوارد أعاله والمداوالت التي جرت، تم تحديد التحديات التالية:

http://ebook.comcec.org/
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  التواصل االجتماعيانخفاض مستوى استخدام القطاع العام للبيانات الصفحية ووسائل 
 قلة مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة المخاطر 
  تعقيد إستراتيجيات التعافي 
 قلة تنوع األنشطة السياحية 
 قلة العمالة المؤهلة والمتمرسة في القطاع السياحي 
 انخفاض مستوى االتصاالت والعالقات بين القطاعين العام والخاص 

 مجموعة عمل السياحة خالل اجتماعات العاشر إلى التوصيات التالية المتعلقة بالسياسات:للتغلب على تلك التحديات، توصلت 

 التوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن االجتماع العاشر لمجموعة عمل السياحة

واسطة هيئة تشكيلها/تشكيله بتأسيس لجنة قومية/فريق عمل يضطلع بمسؤولية إدارة المخاطر واألزمات السياحية، على أن يتم   -١
 السياحة القومية لكل دولة وتشتمل على ممثلين من الجهات المعنية،

 زيادة الوعي بالمرونة واألزمات، بما في ذلك المراحل المحددة لألزمة وطريقة اإلعداد لها والتعامل مع كل مرحلة،-  ٢

يتعلق بالمخاطر واألزمات الخارجية التي تؤثر على مجال السياحة تحليل واستيعاب المخاطر والتخطيط لألزمات، سواء فيما -  ٣
 بشكل عام أو الشركات الفردية،

   .ضمان الوعي السوقي والمفاهيم اإليجابية وتطوير أسواق ومنتجات جديدة-  ٤

 

 جهود الدول األعضاء لتحقيق التوصيات المتعلقة بالسياسات السياحية للكومسيك    ٣-٢ 

الوطنية للدول األعضاء فيما يخص تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات في مجال السياحة، تم توزيع نموذج التقييم على  ولفهم الجهود
 جهات االتصال المعنية بالسياحة. وبحسب اآلراء والمالحظات الواردة ممن الدول األعضاء على نماذج التقييم المذكورة:

  المتعلقة بالسياسة، والتي جرت صياغتها في االجتماع الخامس لمجموعة عمل السياحة حول وفيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الوزارية
 تيسير السفر،

 
  كثفت أذربيجان جهودها الخاصة بتيسير السفر، بما فيها تطبيق ما جاء في خطة عمل خارطة الطرق االستراتيجية لألعوام

نشاء نظام التأشيرة الوطني ٢٠٢٧-٢٠١٧ صدار المرسوم الرئاسي حول تبسيط إصدار التأشيرة اإللكترونية وا  « ASAN، وا 
، باإلضافة إلى ٢٠١٧فبراير  ٢٠في « اإلجراءات اإلضافية لتسريع تدفق السياح إلى أذربيجان»حول  ٢٠١٦يونيو  ١في 
 . ٢٠١٧يونيو  ٢١التي تم توقيعها في  «اإلجراءات اإلضافية لتطوير وتحسين نظام التأشيرة الوطني»
 
  كما نفذت الكاميرون برنامجًا حول تحديث وتطوير مطاري دواال و ياوندي 

 
  بخصوص التوصيات المتعلقة بالسياسة في االجتماع السادس لمجموعة عمل السياحة حول االستراتيجيات الفعالة للتسويق السياحي

 وتقنية المعلومات،والتسويق السياحي عبر وسائل االتصاالت 
 
  طورت السودان خطة استراتيجية لتدريب الموارد البشرية عبر االستفادة من التقنيات الحديثة بما يتماشى مع التطورات في

 مجال التسويق السياحي.
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  نوفقًا لخارطة الطريق االستراتيجية للسياحة المتخصصة. وم ٢٠١٧أنشأت أذربيجان مكتب ترويج السياحة الوطني عام 

 أهم أهداف المكتب، التعاون مع القطاع الخاص عبر استخدام تقنية االتصاالت والمعلومات والوسائل األخرى لترويج البالد.
 

  ،وتماشيًا مع التوصيات المتعلقة بالسياسة في االجتماع السابع لمجموعة عمل السياحة حول السياحة الموائمة للمسلمين 
 
 كما جرى تنظيم ندوة لمناقشة مسودة «. نظام إدارة الخدمات الحالل في الفنادق»علق أعّدت أذربيجان مسودة معايير تت

 . ٢٠١٧أبريل  ٢٥المعايير المذكورة بمشاركة ممثلين عن الفنادق في 
 
  مكانات وفرص وفوائد السياحة الموائمة للمسلمين ضمن إطار مشروع نظمت موزمبيق برنامجًا تدريبيًا حول استخدامات وا 

 والممول من خالل آلية تمويل مشاريع الكومسيك. « تعزيز قدرات العاملين في مجال السياحة الموائمة للمسلمين»بعنوان 
 
  أصدر المعهد التركي للتوحيد القياسي المعايير المتعلقة بالسياحة الحالل. وفي هذا السياق، يمكن لكافة المؤسسات السياحية

كما استضافت تركيا المؤتمر الدولي « حالل»ات للمعهد للحصول على شهادة واإلجراءات المتعلقة بالغذاء تقديم الطلب
 .٢٠١٦للسياحة الحالل في قونية خالل مايو 

 
  وفيما يخص تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات في االجتماع الثامن لمجموعة عمل السياحة حول تطوير وتسويق منتجات

 وخدمات السياحة الموائمة للمسلمين، 
 
  ٢٠١٦نظمت أذربيجان ورشة عمل حول تمويل المشاريع السياحية عام . 

 

 منتدى السياحة بالقطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك  ٣-٣ 

رّكز منتدى السياحة بالقطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك، والذي يوفر قناة دورية لممثلي القطاع الخاص في الدول 
في اسطنبول. في  ٢٠١٧مايو  ٤األعضاء، على إدارة المخاطر واألزمات في القطاع السياحي خالل اجتماعه الخامس الذي أقيم في 

اركون الوضع الحالي إلدارة األزمات في قطاع السياحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إضافة هذا المنتدى، ناقش المش
 إلى التوقعات والتحديات في هذا الشأن. 

 المؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة   ٣-٤

دولة  ١٧في نيامي/جمهورية النيجر بمشاركة  ٢٠١٥ديسمبر  ٢٣-٢١انعقدت الجلسة التاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة في 
من الدول األعضاء. وأثناء المؤتمر، اختيرت كل من المدينة المنورة وتبريز ليكونا مدينتي السياحة في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

قة ق والمنتجعات ذات العالعلى التوالي. ناقشت الدورة أهمية ترويج السياحة اإلسالمية من خالل تطوير الفناد ٢٠١٨و ٢٠١٧لعامي 
 ومرافق الطعام الحالل والترفيه والرياضة باإلضافة إلى إبراز العالمة التجارية للسياحة اإلسالمية على الساحة العالمية. كما يتم عقد

 في بنغالديش. ٢٠١٧من نوفمبر  ١٤إلى  ١٢الجلسة العاشرة لوزراء السياحة بالدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي في الفترة من 
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 الزراعة-  ٤
 ٢٠١٧مجموعات عمل الزراعة عام   ٤-١  

مليار شخص بحلول عام  ٩.٧من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 
، مما يتضمن زيادة احتياجات توفير الطعام على الصعيد العالمي بنسبة ٢٠٥٠

ظة في ملحو لتلبية الطلب المتزايد على الطعام. األمر الذي يتطلب زيادة  %٦٠
 اإلنتاجية الزراعية وتقليل الفاقد والمهدور من الغذاء.

وبحسب منظمة الفاو، تبلغ نسبة فقد وهدر الغذاء المنتج في العالم لالستهالك 
مليار طن(. وتبلغ القيمة االقتصادية لفقد  ١.٣بالمائة )حوالي  ٣٢البشري سنوًيا 

مليارات  ٣١٠لدول المتقدمة ومليار دوالر أمريكي في ا ٦٨٠وهدر الغذاء حوالي 
وقد يكون لتقليل فقد وهدر الغذاء أثر فوري  ١٠دوالر أمريكي في الدول النامية.

وبالغ على قطاع كبير من السكان في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي. 
باإلضافة إلى ذلك، لم تدرك الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

 ١١وب ومقدار فقد وهدر الغذاء على مستوى سلسلة توريد الغذاء.اآلن وبالقدر الكافي أسل

نظًرا ألهمية قضية الفاقد والمهدور من الغذاء، خصصت مجموعة عمل الكومسيك للزراعة اجتماعاتها الثالثة األخيرة لألبعاد المختلفة 
تحت عنوان "الحد من هدر الغذاء في  ٢٠١٧راير فب ٢٣لهذا األمر. وفي هذا الشأن، انعقد االجتماع التاسع لمجموعة عمل الزراعة في 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".

لصدد، اوطبًقا للتقرير البحثي المعد لهذا االجتماع، ثمة فوارق كبيرة بين الدول المتقدمة والدول النامية فيما يتعلق بهدر الغذاء. وفي هذا 
كجم، بينما يبلغ مقدار هدر الغذاء في إفريقيا  ٣٠٠إلى  ٢٨٠الشمالية لكل شخص سنوًيا من  يبلغ مقدار هدر الغذاء في أوروبا وأمريكا

كجم. باإلضافة إلى ذلك، يتحمل المستهلكون  ١٧٠إلى  ١٢٠جنوب الصحراء وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا لكل شخص سنوًيا من 
ذاء الناتج في المنطقة، مع النسبة المتبقية الناتجة قبل االستهالك. بالمائة فقط من هدر الغ ٣.٥في إفريقيا جنوب الصحراء المسؤولية عن 

. بوفيما يتعلق بأنواع هدر الغذاء، تأتي الفاكهة والخضروات في المرتبة األعلى من هدر الغذاء، تليها الخضروات الجذرية والدرنية والحبو 
وااللتباس بشأن ملصقات التاريخ، والتخزين السيء أو اإلدارة  ومن األسباب الرئيسية لهدر الغذاء: التخطيط السيء لعمليات الشراء،

 ١٢السيئة للمخزون، واإلعداد السيء للطعام.

تماشًيا مع النتائج الرئيسية للتقرير الوارد أعاله والمناقشات التي جرت خالل االجتماع التاسع، وضعت مجموعة عمل الزراعة التوصيات 
 التالية:

 بالسياسات الصادرة عن االجتماع التاسع لفريق العمل المعني بالزراعةالتوصيات المتعلقة 

 تطوير إطار عمل تشريعي محدد وخارطة طريق للحد من الهدر الغذائي في سياق شمولي يتضمن سلسلة التوريد.-  ١

                                                           
 .2017مكتب تنسيق الكومسيك، تقليل خسائر ما بعد الحصاد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  10
 .2017مكتب تنسيق الكومسيك، تقليل هدر الغذاء في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  11
12 Ibid. 
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 تطوير بنوك الطعام وشبكات توزيع الغذاء-  ٢

 بالهدر الغذائي في سلسلة التوريد واالستهالكإطالق مبادرات وحمالت قوية لرفع الوعي -  ٣

 

عالوة على ذلك، يواجه القطاع الزراعي بعض التحديات ذات الصلة بالفاقد أثناء الحصاد، والحساسية للمخاطر الطبيعية، والتغيرات 
ار م الحشرات( وانعدام االستقر المناخية )مثل هطول األمطار والجفاف(، والمخاطر البيولوجية والميكروبيولوجية )مثل األمراض وهجو 

الداخلي نتيجة اإلخفاقات السوقية. ولمعالجة تلك التحديات والمشكالت، أجريت 
تدخالت في األسواق الزراعية وأسواق األغذية من خالل مجموعة متنوعة من 
المؤسسات التي أنشئت بواسطة الحكومات أو بالشراكة معها. ونظًرا ألهمية 

 ٢٨مل الزراعة، في اجتماعها العاشر المنعقد في األمر، ركزت مجموعة ع
، على إنشاء وتطوير المؤسسات السوقية في منطقة منظمة ٢٠١٧سبتمبر 

 التعاون اإلسالمي. 

وطبًقا للتقرير البحثي المعد لالجتماع، يمكن لمؤسسات أسواق الزراعة واألغذية 
الفاعلة والمستدامة التخفيف من اآلثار السلبية النعدام االستقرار وتحسين 
الوصول إلى األسواق وخصوًصا فيما يتعلق بالمزارعين ذوي الحيازات الصغيرة، 

ن زراعي في منطقة منظمة التعاو ممن يعدون الالعبين الرئيسيين في القطاع ال
 اإلسالمي. 

وفيما يتعلق بعدد المؤسسات السوقية، فإن أكبر ثالث دول في منظمة التعاون 
ندونيسيا )١١(، وساحل العاج )١٤اإلسالمي هم تونس ) ( على التوالي. أما فيما يتعلق بأنواع المؤسسات الزراعية، فإن أكثر ١٠(، وا 

منطقة دول منظمة التعاون اإلسالمي هي المؤسسات االقتصادية المملوكة للدولة. كما تنتشر هيئات التسويق  أنواع المؤسسات انتشاًرا في
 والجمعيات التعاونية في الدول األعضاء.

 لسوقية:اطبًقا للتقرير البحثي والمداوالت التي أجريت، واجهت الدول األعضاء التحديات التالية فيما يتعلق باإلدارة الجيدة للمؤسسات 

  قلة التنسيق فيما بين الجهات المعنية ذات الصلة )اتحادات القطاعات والجمعيات التعاونية ورابطات المصدرين، وما إلى
 ذلك(

 طار العمل القانوني الذي يضمن المشاركة الفاعلة للمزارعين والقطاع الخاص في سلسلة التوريد  ضعف البنية األساسية وا 
 ١٣السوقية إلنجاز المهام )مهمة التبادل، وتيسير إنشاء العرض/الطلب، وما إلى ذلك( السعة المحدودة للمؤسسات 

 

 التوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن االجتماع العاشر لمجموعة عمل الزراعة

بليغ ت تأسيس / تحسين نظام سجل المزارعين / مؤسسات المزارعين لتوفير الدعم والمساعدات المخصصة باإلضافة إلى-   ١
 المزارعين بالمعلومات السوقية

                                                           
 مكتب تنسيق الكومسيك، تحسين أداء السوق الزراعي: إنشاء مؤسسات السوق وتطويرها، 2017 13



18 

تطوير السياسات/البرامج/اآلليات لتعزيز الوصول الفوري للمزارعين إلى الخدمات عالية الجودة )مثل البذور، ومبيدات الحشرات، -   ٢
 النهائيةواألسمدة، وغيرها من المكونات األساسية( بغية زيادة النوعية والكمية والقدرة التسويقية للمنتجات 

تقديم الدعم القائم على االحتياجات لتطوير القدرات وتدريب المزارعين وجمعيات المزارعين لتعزيز فرص الوصول إلى المستودعات -  ٣
 وسعة التخزين

ز يتأسيس / تحسين القدرة على تتبع المكونات والمدخالت باإلضافة إلى مصادقة وتوحيد معايير المنتجات التسويقية لتعز -   ٤
 السالمة والقدرة التسويقية للمنتجات الزراعية في كل من األسواق المحلية والعالمية

 جهود الدول األعضاء لتحقيق التوصيات المتعلقة بالسياسات الزراعية للكومسيك    ٤-٢

 الوطنية التالية:وفيما يتعلق بتنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات حول الزراعة، أبلغت الدول األعضاء عن األنشطة 

  تماشيًا مع التوصيات المتعلقة بالسياسات والصادرة عن االجتماع السابع لمجموعة عمل الزراعة حول تقليل خسائر الغذاء في
 المزارع،

 
  وفي هذا السياق، جرى ٢٠١٦تم في أفغانستان تطوير استراتيجية جديدة لتكون خارطة طريق للزراعة والمواشي عام .

شاملة لجمع البيانات حول الخسائر في المزارع والخسائر الحاصلة بعد الحصاد، ويتم حاليا إجراء االستبيان تصميم خطة 
 المتعلق بها.

 
  مع رؤية  «خارطة الطريق االستراتيجية إلنتاج ومعالجة المنتجات الزراعية في جمهورية أذربيجان»وافقت أذربيجان على

 الظروف المواتية لقطاع منافس إلنتاج ومعالجة األغذية.لمواصلة تعزيز األمن الغذائي وتهيئة 
 
  أطلقت ساحل العاج استراتيجية لتقليل الخسائر المتحققة بعد الحصاد، بحيث تركز على بناء المستودعات والمعامل التحويلية

 والعقود التجارية بين المنتجين وتجار التجزئة.
 
 سين تقليل الخسائر المتحققة بعد الحصاد في الحبوب لتح»لكومسيك، وهو تطّبق غامبيا مشروعًا ضمن آلية تمويل مشاريع ا

والهدف من المشروع هو تحسين األمن الغذائي والحياة في المناطق الريفية من خالل «. قابلية الحياة في المناطق الريفية
 توفير أساليب إدارة محصول الحبوب بعد الحصاد.

 

 ن اإلسالمي حول األمن الغذائي والتنمية الزراعيةالمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاو   ٤-٣

من المنصات الهامة األخرى التي شهدت مناقشة المشاكل المشتركة في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي في القطاع الزراعي 
ن اإلسالمي لمنظمة التعاو المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون اإلسالمي حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية. انعقد المؤتمر الوزاري السابع 

وناقش القيود والتحديات المشتركة التي تواجه  ؛كازاخستانفي أستانا، في  ٢٠١٦أبريل  ٢٨-٢٦بين  الغذاء والتنمية الزراعية،أمن حول 
التنمية الزراعية واألمن الغذائي في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، وبخاصة في مجال اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية وتجارة 

فضاًل عن ذلك، سوف يجري تنظيم المؤتمر الوزاري الثامن في استنبول، في  لموارد المائية واستخدامها في الزراعة.السلع الزراعية وا
 .٢٠١٨أبريل  ١٨-١٧تركيا، في 
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 التخفيف من حدة الفقر-   ٥
 ٢٠١٧مجموعات عمل التخفيف من حدة الفقر    ٥-١

الفقر على مستوى األجيال، وخصوًصا حينما يمر به الفرد في بداية حياته. كما أن يمثل سوء التغذية واحًدا من األسباب الرئيسية لدورة 
له آثاًرا سلبية على الصحة والتعليم والدخل الحالي والمستقبلي. فضاًل عن آثاره السلبية على اإلنتاجية ومن ثم النمو االقتصادي، 

 ١٤وخصوًصا في الدول التي يرتفع بها معدل نقص التغذية المزمن.

ظًرا ألهمية األمر، انعقد االجتماع التاسع لمجموعة عمل التخفيف من حدة ن
في أنقرة، بتركيا تحت عنوان "سوء التغذية في  ٢٠١٧أبريل  ٦الفقر في 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: مصيدة للفقر."

كشف التقرير البحثي، المعد خصوًصا لهذا االجتماع، أن الدول األعضاء 
منظمة التعاون اإلسالمي ترتفع لديها معدالت سوء التغذية على مستوى  في

جميع المؤشرات؛ ما يصنف على أنه قصور في األداء مقارنة بباقي دول 
العالم )النامي(. ويبلغ معدل التقزم في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

منظمة  بالمائة، والذي يتجاوز النسبة العالية المحددة من ٣٣اإلسالمي 
بالمائة(. وهذا المعدل أعلى منه في باقي دول العالم  ٣٠الصحة العالمية )

بالمائة. وطبًقا للتقرير، فإن ثلث األطفال دون سن الخامسة  ١٣بنسبة 
مصابين بالتقزم )حيث يكون الطفل قصيًرا للغاية بالنسبة لسنه( كما تبلغ 

 بالمائة )يكون الطفل نحيًفا للغاية بالنسبة لطوله( في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  ١١نسبة النحافة لنفس الفئة 

 وبحسب ما أورده التقرير ومن خالل المناقشات التي جرت في االجتماع، تم تحديد التحديات التالية: 

  بما في ذلك  -عدم كفاية ممارسات التغذية للرضع واألطفال
 ة،الرضاعة الطبيعي

 ،عدم الوصول إلى األطعمة المفيدة للجسم 
 ،الجوع الموسمي نتيجة فصول القحط/الجفاف 
  الوصول الضعيف إلى الماء الصالح للشرب والبنية التحتية

 للصحة العامة،
  عدم توفير الوصول الكافي إلى الرعاية الصحية فيما يتعلق

  باألمومة واإلنجاب،
 ،انخفاض مستويات اإلنفاق الصحي 
 ض وعدم فاعلية آليات التنسيق لمواجهة سوء التغذية.انخفا 

                                                           
 .2017مكتب تنسيق الكومسيك، سوء التغذية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: مصيدة للفقر،  14
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 وللتغلب على تلك التحديات، توصلت مجموعة العمل إلى التوصيات التالية المتعلقة بالسياسات:

 التوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن االجتماع التاسع 
 مجموعات عمل التخفيف من حدة الفقر

 بالتغذية ومراعية للتغذية، وخصوًصا تجاه النساء في سن اإلنجاب من المجموعات الضعيفة وتنفيذ تدخالت متعلقة تطوير-   ١
 
 ممارسات تغذية الرضع واألطفال، تحسين-   ٢
 
طالق حمالت تثقيفية بشأن  ضمان-   ٣ الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية، والماء الصالح للشرب، وتعزيز النظام الصحي، وا 

 للقضاء على كافة أشكال نقص التغذيةاألمراض المعدية 
إلى األطعمة اآلمنة والمفيدة للجسم للجميع، من خالل إطالق مبادرات على مستوى المجتمع وبناء كفاءات  توفير الوصول-   ٤

 نشطة لألمن الغذائي.
 

في أنقرة تحت عنوان "التعليم  ٢٠١٧أكتوبر  ٥عالوة على ذلك، انعقد االجتماع العاشر لمجموعة عمل التخفيف من حدة الفقر في 
 لألطفال المحرومين في منظمة التعاون اإلسالمي: مفتاح الهروب من الفقر."

يواجه األطفال الفقراء صعوبات في الوصول إلى التعليم مقارنة بنظرائهم األثرياء.  .التحصيل العلمي الضعيف والفقر يعزز أحدهما اآلخر
اًنا، فإن مصروفات الكتب والزي الموحد ووسائل النقل تجعل األسر الفقيرة غير قادرة على تحمل حتى إذا كان التعليم في المدارس مج

 نفقات التعليم. ويؤدي انخفاض مستوى التعليم إلى زيادة احتمال الفقر.

جتماع. ا لهذا االونظًرا ألهمية األمر، خصص االجتماع العاشر لمناقشة التعليم لألطفال المحرومين. وقد أُِعد تقرير بحثي خصوًص 
وكشف التقرير أن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي قد عملت على تعزيز فرص الوصول إلى التعليم في العقدين األخيرين. 

دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.   ٢٤في  %٩٠وبصرف النظر عن ذلك، ال يزال مستوى التعليم األساسي أقل من 
ندونيسيا حيث يبلغ عالو  ة على ذلك، يزداد عدد األطفال الذين ال يذهبون إلى المدرسة بشكل كبير في نيجيريا وباكستان والسودان وا 

مليون على التوالي. إضافة إلى ذلك، من بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تبلغ  ٢و ٢.٧و ٥.٦و ٨.٧عددهم 
ول األعضاء، فإن الفجوة بين صافي معدل الحضور في التعليم األساسي لألطفال الفقراء واألطفال دولة من الد ٢٣دولة، في  ٤٢

 بالمائة.  ٢٠دولة من الدول األعضاء تزيد على  ١٧بالمائة وفي  ١٠األثرياء تزيد على 

يعها ص الموارد المالية الكافية تمثل جمكما أشار التقرير إلى أن الفقر، والموقع، والمسافة إلى المدرسة، واختالف النوع، والعجز، ونق
 األسباب الرئيسية التي تقف حجر عثر في طريق الوصول إلى التعليم. 

في ضوء نتائج التقرير والمناقشات الواردة أعاله، توصل االجتماع العاشر لمجموعة عمل التخفيف من حدة الفقر إلى التوصيات التالية 
 المتعلقة بالسياسات:

 علقة بالسياسات الصادرة عن االجتماع العاشر التوصيات المت
 لمجموعة عمل التخفيف من حدة الفقر

تعزيز فرص وصول األطفال المحرومين والفقراء إلى التعليم من خالل إلغاء/تقليل الرسوم المدرسية وتطوير برامج الحواالت -   ١
 النقدية المشروطة وبرامج التغذية المدرسية،
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 من حدة الفقر في الكومسيكجهود الدول األعضاء لتحقيق التوصيات المتعلقة بسياسات التخفيف    ٥-٢

وفيما يخص جهود الدول األعضاء تجاه تنفيذ توصيات الكومسيك المتعلقة بالسياسات حول التخفيف من حدة الفقر، أبلغت الدول 
 األعضاء عما يلي:

 ات تفعيل سبالتوافق مع التوصيات المتعلقة بالسياسات في االجتماع الخامس لمجموعة العمل للتخفيف من حدة الفقر حول سيا
 دور الفقراء، 

 
  أنشأت موزمبيق المعهد الوطني للتوظيف، والمسؤول عن دعم وتشجيع التوظيف. كما جرى تحديث مراكز التوظيف في

، وهي منصة إلكترونية تهدف لتحسين دعم التعاون بين ٢٠١٧مابوتو. كما أطلقت موزمبيق بوابة التوظيف في أغسطس 
 المؤسسات والتفاعل مع الجمهور في مجاالت التوظيف والتدريب المهني. 

 
  وتماشيًا مع التوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن االجتماع السابق لمجموعة العمل للتخفيف من حدة الفقر حول إمكانية

 للحماية االجتماعية،وصول المجموعات الضعيفة 
 
  تقوم وزارة الصحة في ألبانيا باإلعدادات الضرورية لتشجيع الصحة الشمولية لكافة المواطنين مع إعطاء األولوية للمجموعات

 الضعيفة والمهّمشة.
 

  المشاريع و وطرحت وزارة الشؤون االجتماعية والشباب في ألبانيا إصالحات مختلفة واستراتيجيات وخطط عمل لتطوير البرامج
 للمجموعات الضعيفة، بالتعاون مع وزارة التنمية العمرانية ووزارة التعليم. 

 
 ،بالتوافق مع التوصيات المتعلقة بالسياسات في االجتماع الخامس لمجموعة العمل للتخفيف من حدة الفقر حول الهجرة القسرية 

 
 اتيجية في وزارة االقتصاد والمالية والتنمية خطة العمل لالستر  تبنت بوركينا فاسو االستراتيجية الوطنية للهجرة، بينما أطلقت

. تهدف االستراتيجية إلى تشجيع اإلدارة المنسجمة والفعالة والمتكاملة للهجرة في سياق تحقيق التنمية البشرية ٢٠١٧فبراير  ٨
 المستدامة.

 

األطفال في المناطق الريفية والنائية من خالل إنشاء مدارس جديدة أو توفير وسائل النقل المجانية لألطفال تمكين وصول -   ٢
 الذين يعيشون في هذه المناطق،

ذوي اإلعاقة من خالل صياغة إطار عمل سياسي وقانوني إلزامي  بما في ذلك تعزيز فرص الوصول إلى التعليم لألطفال-   ٣
 ر الدعم لهم في البيئة المدرسية،باإلضافة إلى توفي

 وضع أولويات المساواة بين الجنسين في الوصول إلى التعليم،-   ٤
 
 .تحسين جودة التعليمواستغاللها على النحو األفضل ل المالية والبشرية حشد مزيد من الموارد-   ٥
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 التعاون اإلسالميالجهود األخرى المبذولة تحت مظلة الكومسيك من قبل مؤسسات منظمة    ٥-٣

)ضمن البنك اإلسالمي للتنمية(،  SPDA -البرامج المستمرة لتخفيف حدة الفقر برعاية الكومسيك هي: البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا 
)ضمن البنك اإلسالمي للتنمية(، برنامج التعليم والتدريب المهني لمنظمة التعاون اإلسالمي  ISFD -صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 

- OIC-VET .)ضمن مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية( 

 يعتبر صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية صندوقًا خاصًا تأسس بهدف التخفيف من حدة الفقر عبر تعزيز القدرة اإلنتاجية للفقراء والتقليل
ق و من األمنية والقضاء على األمراض واألوبئة، وبخاصة المالريا والسل واإليدز في الدول األعضاء، بينما تبلغ الميزانية المستهدفة للصند

ويتم أمريكي مليار دوالر  ٢.٥٨هو  ٢٠١٧عام في سبتمبر مليار دوالر أمريكي، فإن إجمالي المساهمات التي تلقاها الصندوق  ١٠
 مشروعًا ضمن صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية. ٨٦حاليًا تنفيذ 

يبلغ رأس المال الدول األعضاء في إفريقيا. و  أما البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا فهو برنامج آخر جرى تطويره للتخفيف من حدة الفقر في
أمريكي  مليون دوالر ٥.٩ بلغ إجمالي المساهمات ٢٠١٧في عام و مليار دوالر أمريكي.  ١٢المستهدف للبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا 

 . ٢٠١٢منذ 

قتصادية ن قبل مركز األبحاث اإلحصائية وااليتم تنفيذ برنامج التعليم والتدريب المهني في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي م
واالجتماعية والتدريب في الدول اإلسالمية، بهف تحسين جودة التعليم والتدريب المهني في الدول األعضاء. وفي هذا اإلطار، نظم مركز 

ج التعليم صصة ببناء القدرات لبرناماألبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب في الدول اإلسالمية عددًا من البرامج المتخ
 والتدريب المهني في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي.

 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  ٥-٤  

وأهداف التنمية المستدامة  ٢٠٣٠بالنظر إلى أهميتها الكبيرة في جدول أعمال التنمية العالمية، أدرج جدول أعمال التنمية المستدامة للعام 
ضمن جدول أعمال الكومسيك. وبناء على التوصيات ذات العالقة لالجتماع الثاني والثالثين للجنة المتابعة التابعة للكومسيك، أجرى 

نمية تمساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في تحقيق أهداف ال»البنك اإلسالمي للتنمية ومكتب تنسيق الكومسيك دراسة حول 
والتي تتضمن مساهمات ممكنة من المؤسسات المعنية في منظمة التعاون اإلسالمي ) مكتب تنسيق الكومسيك والغرفة « المستدامة

اإلسالمية للتجارة، والصناعة، والزراعة والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ومركز األبحاث اإلحصائية 
واالجتماعية والتدريب في الدول اإلسالمية ومعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية( لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واالقتصادية 

 والمستهدفات الفرعية لها في الدول األعضاء.

لتي يتم تعاون اإلسالمي اما طلبت الدورة الثانية والثالثين للكومسيك من مكتب تنسيق الكومسيك تجميع أنشطة مؤسسات منظمة ال
، دإجرائها عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول األعضاء وتقديم تقرير بها إلى دورة الكومسيك الثالثة والثالثين. وفي هذا الصد

الكومسيك  كتب تنسيقتم تداول األمر بين المؤسسات المعنية في منظمة التعاون اإلسالمي خالل االجتماع الثالثين للجنة الدورة وقام م
بتجميع االنشطة ذات العالقة التي تقوم بها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لتطبيق أهداف التنمية المستدامة في الدول األعضاء. 

 سيقدم مكتب تنسيق الكومسيك قائمة باألنشطة إلى الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك.

تصادية واالجتماعية والتدريب في الدول اإلسالمية استبيانًا حول أولويات الدول األعضاء فيما كما يجري مركز األبحاث اإلحصائية واالق
 يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. وسيقدم مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب في الدول اإلسالمية تقريرًا حول

 لثالثين للكومسيك.نتائج دراسة التوجهات إلى الدورة الثالثة وا
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 التعاون المالي-  ٦
 ٢٠١٧مجموعات عمل التعاون المالي     ٦-١

 فأصبح الدين العام جزًءا ال يتجزأ من األموال العامة على مستوى العالم بعد فترة الثمانينيات من القرن الماضي. حيث يستخدم كأداة تهد
األموال، وتحديد عوائد االستثمار الخالية من المخاطر، باإلضافة إلى سد عجز إلى تطوير األسواق المالية، وتنظيم تحركات رؤوس 

 الموازنة.

 نظًرا ألن الدين العام يشكل المحفظة المالية األكبر في كثير من الدول، أصبحت اإلدارة الفاعلة للدين العام عاماًل حيوًيا لالستقرار
من األزمات المالية االقتصادي. وعلى مدار العقدين الماضيين، وقع عدد 

بسبب مشاكل الدين العام. تتسبب األموال العامة غير السليمة في اضطرابات 
 اقتصادية لجميع الدول بصرف النظر عن مستوى تقدمها االقتصادي.

ونظًرا ألهمية األمر، عقدت مجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي اجتماعها 
تركيا، تحت عنوان "تحسين إدارة  -في أنقرة  ٢٠١٧مارس  ٣٠الثامن في 

الدين العام في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". وأجرت 
مجموعة العمل مناقشات حول ممارسات إدارة الدين في العالم وفي منطقة 
منظمة التعاون اإلسالمي بما في ذلك آليات الدين العام، وأنظمة إدارة الدين، 

 مؤسسية.وأطر العمل ال

وطبًقا للتقرير البحثي المعد لالجتماع، بلغ متوسط مستوى الدين العام خالل 
بالمائة من إجمالي الناتج المحلي  ٨٠إلى  ٤٠من  ٢٠١٥و ١٩٨٠المدة بين 

في العالم. في حين تباينت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في 
بالمائة في  ٤٦.١بالمائة و ٣٦.٧لغ متوسط الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي بالمائة، حيث ب ١٣٨إلى  ٣الدول األعضاء من 

على التوالي في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي. ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي  ٢٠١٥و ٢٠١٢
وقد أدى انخفاض أسعار النفط في السنوات األخير كذلك إلى . ٢٠١٧بالمائة بنهاية  ٥١.١في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

 .١٥زيادة في عجز الموازنة

 ركزت مجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي على التحديات التالية في المجال: 

 آثار صدمات االقتصاد الكلي على هيكل الدين العام: مخاطر أسعار الصرف، والمخاطر الكبرى إلعادة التمويل، ومخاطر 
 أسعار الفائدة

 عدم وضوح المسؤوليات المنوطة بالمؤسسات بخصوص إدارة الدين العام 
 االفتقار إلى إستراتيجية رسمية إلدارة الدين 
 االعتماد على االقتراض الخارجي بسبب ضعف أسواق الدين العام المحلية 
 الخاص قصر متوسط أجل استحقاق الدين العام، وخصوًصا فيما يتعلق بالدين لدى القطاع 

                                                           
 .2017مكتب تنسيق الكومسيك، تحسين إدارة الدين العام في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  15
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 مزاحمة الحكومة القطاع الخاص لنيل القروض البنكية 

 وللتغلب على تلك التحديات، توصلت مجموعة العمل إلى التوصيات التالية المتعلقة بالسياسات:

 التوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن االجتماع الثامن 
 مجموعة عمل التعاون المالي

  إلدارة الدين العام تتولى مهام محددة باإلضافة إلى إستراتيجية مخصصة إلدارة الدينتعزيز/إنشاء وحدة مستقلة -   ١

 تطوير / تحسين سوق الدين المحلي-   ٢

 توسيع وتنويع قاعدة الدائنين-   ٣

 زيادة أمد متوسط استحقاق الدين العام-   ٤

 .تطبيق طرق إدارة مخاطر االقتصاد الكلي-   ٥

 

اإلسالمي أحد أسرع عناصر النظام المالي الدولي نمًوا على مدار العقود الماضية. وقد جرت عولمته حين انتشر في حوالي ُيعد التمويل 
 دولة في العالم. ٩٠

إن تنويع األدوات المالية اإلسالمية تمشًيا مع القيم األساسية للتمويل اإلسالمي يمثل أهمية خاصة لتنمية الصناعة. وعلى صعيد آخر، 
 هذا الصدد، قامت مجموعة عمل التعاون المالي بتكريس اجتماعها التاسع لموضوع "تنويع األدوات المالية اإلسالمية".في 

 ٧٥وفًقا للتقرير البحثي الذي تم إعداده لالجتماع، إن نظام البنوك اإلسالمية والصكوك يهيمنان على قطاع التمويل اإلسالمي بنسبة 
اعاتها بنيوية في قطوالي. ففي اثني عشرة دولة من الدول األعضاء، احتل قطاع البنوك اإلسالمية أهمية بالمائة على الت ١٥بالمائة و

المالية. كذلك يؤكد التقرير أنه بجانب المضاربة والمشاركة، وهي أكثر األدوات شيوًعا في صناعة التمويل اإلسالمي، هناك أدوات أخرى 
ة والمرابحة والَسَلم واالستصناع والتورق والعقود الداعمة )القرض الحسن والوديعة والهبة والوقف مستخدمة في القطاع وهي الوكالة واإلجار 

 وغيرها(.

 التي تواجه صناعة التمويل اإلسالمي: التالية يوضح ذلك التقرير التحديات

 قلة الموارد البشرية المتطورة. -

 تباين مواقف الشريعة بين التشريعات المختلفة. -

 اإلطار القانوني والتنظيمي الالزم لدعم التجديد الماليغساب  -

 عدم وجود وعي كاف بالمنتجات المالية اإلسالمية -

 تعزيز المنتجات المبنية على تشارك الخطورة -

 االلتزام بالتقنيات المالية -

 من أجل مواجهة تلك التحديات، توصلت مجموعة العمل إلى توصيات السياسة التالية:
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 سياسة في االجتماع التاسع لمجموعة عمل التعاون الماليتوصيات ال

ظام البنوك لكل مكون؛ خاصة، ن تحسين البنية التحتية للتمويل اإلسالمي من خالل تطوير األطر القانونية/التنظيمية الضرورية -١
 اإلسالمية وأسواق رأس المال اإلسالمية والتكافل من أجل خلق وتمكين البيئة للتمويل اإلسالمي.

 . تطوير إطار حوكمة جيد وفعال لتعزيز التنسيق بين معايير حكم الشريعة والسياسات عبر التشريعات المختلفة.٢

 ل اإلسالمي. ترسيخ/إنشاء معايير تقييم التموي٣

 قيام الحكومات . تعزيز رأس المال البشري في التمويل اإلسالمي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل٤
 والجامعات والقطاع الخاص بتبني التثقيف المالي القوي وبرامج/مشروعات الوعي.

اإلسالمي بشأن القطاعات الفرعية لصناعة التمويل اإلسالمي . تسهيل مشاركة الخبرات بين الدول األعضاء في منظمة التعاون ٥
 من أجل نمو الصناعة على نحو مستدام ومنظم.

 

 جهود الدول األعضاء لتحقيق التوصيات المتعلقة بسياسات التعاون المالي في الكومسيك     ٦-٢

 القطاع، سّجلت الجهود الوطنية التالية:فيما يخص تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات في الدول األعضاء في هذا 

  بخصوص التوصيات المتعلقة بالسياسات والمنبثقة عن االجتماع السابع لمجموعة عمل التعاون المالي حول تطوير البنية المالية
 اإلسالمي،

 
  ،في أفغانستان، تعمل وزارة المالية على تطوير قانون / أنظمة إسالمية جديدة للوسائل المالية اإلسالمية. وفي هذا السياق

 تم مؤخرًا اإلعالن عن مشروع للشركات المحلية والدولية سيركز على تطوير األنظمة والقوانين لقطاع التكافل. 
 
 طار القانوني للتمويل اإلسالمي. كما تمت مراجعة أنظمة الضرائب بهدف وفي تونس، جرى وضع استراتيجية لتطوير اإل

 ضمان توافقها مع الجوانب الدقيقة للتمويل اإلسالمي.

 

 جهود أخرى ضمن مظلة التعاون المالي في الكومسيك     ٦-٣

 منتدى بورصات الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في الدول  ٢٠٠٥تأسس منتدى بورصات الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي عام 
األعضاء والمؤسسات المعنية، ويركز على تحقيق التناغم بين القواعد واألنظمة التي تحكم عمليات األسواق. كما طّور المنتدى منذ 

االجتماع الحادي  انعقدللتوافق مع الشريعة اإلسالمية.  ٥٠ S&P OIC/COMCECاريع الهامة، ومنها مؤشرالمشتأسيسه عددًا من 
 في تركيا. ٢٠١٧أكتوبر  ٣١عشر للمنتدى في 
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كما عمل المنتدى على تأسيس منصة / بورصة للذهب للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تماشيًا مع قرارات الكومسيك ذات 
ة. ستقوم أمانة المنتدى بتقديم تقرير شامل حول منصة / بورصة الذهب المذكورة أعاله إلى الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك. العالق

 ( www.oicexchanges.orgتتوفر التفاصيل المتعلقة بأنشطة المنتدى على الموقع اإللكتروني للمنتدى. )

 منتدى الجهات الرقابية على األسواق المالية التابع للكومسيك

لتطوير آلية التعاون بين الجهات الرقابية على األسواق  ٢٠١١تأسس منتدى الجهات الرقابية على األسواق المالية التابع للكومسيك عام 
ل التموي»و « تطوير األسواق»و « بناء القدرات»المالية في الدول األعضاء. يقوم المنتدى يعمله من خالل أربع فرق عمل هي 

لمالية في اإلسالمي وتحسين الثقافة ا الثقافة المالية. أعدت فرق العمل ثمانية تقارير حول مواضيع متنوعة، منها التمويل»و « اإلسالمي
 في تركيا. ٢٠١٧أكتوبر  ٣١االجتماع السادس للمنتدى في  وقد انعقدأسواق األوراق المالية، وأنظمة اإلفصاح العام وغيرها. 

وباإلضافة إلى الجهود الحالي لتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية على األسواق المالية في الدول األعضاء، يعمل المنتدى كذلك على 
في ضوء القرارات الصادرة عن الكومسيك بهذا الخصوص. تقدم أمانة المنتدى تقريرًا حول « مبادرة بورصة األواق المالية العقارية»

 ر إلى الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك. الموضوع المذكو 

 (www.comceccmr.orgتتوفر التفاصيل المتعلقة بأنشطة المنتدى على الموقع اإللكتروني للمنتدى. )

 اجتماع المصارف المركزية والسلطات النقدية لدول منظمة التعاون اإلسالمي 

من أجل تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية  ٢٠٠٩المركزية والسلطات النقدية بالدول األعضاء سنوًيا منذ عام تجتمع البنوك 
. انعقد االجتماع الخامس عشر للمصارف المركزية ٢٠١٧اجتماعًا حتى العام  ١٤والبشرية في هذا المجال. وفي هذا السياق، تم عقد 

في بودروم بتركيا، تحت عنوان "تعزيز النمو القوي، والمستدام، والمتوازن، والشمولي  ٢٠١٧سبتمبر  ٢٢-٢١والسلطات النقدية يومي 
في بيئة عالمية حافلة بالتحديات". وخالل االجتماع، ناقش المشاركون بالتفصيل كيفية تصميم السياسات المناسبة لتعزيز المرونة وجعل 

 النمو أكثر شمولية مع الوقت.

 مع القطاع الخاص التعاون -  ٧ 
يعد القطاع الخاص داعمًا هامًا للنمو االقتصادي والتنمية المستدامة. كما أنه المصدر الرئيسي لتوليد الدخل وفرص العمل والقضاء على 

ود قطاع جالفقر. نظرًا للتباين الكبير في مستويات التنمية في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، نجد أن بعض الدول تتمتع بو 
خاص يتسم بالديناميكية والمرونة فيما ال تستفيد دول أخرى من كل ما يقدمه القطاع الخاص من مزايا. ولهذا السبب، تتجلى الحاجة 

 الماسة إلى تطوير القطاع الخاص في الدول األعضاء لتمكينها من المشاركة في جهود التنمية.

لدول األعضاء، قام المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والعرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة وبالنظر إلى أهمية القطاع الخاص القتصاديات ا
والزراعة بتنظيم عدد من الفعاليات والمعارض الهامة من أجل تعزيز تعاون القطاع الخاص تحت مظلة منظمة التعاون اإلسالمي. 

 وتجري مراجعة تلك األنشطة خالل االجتماعات السنوية للكومسيك.

 المعارض التجارية اإلسالمية: 

يجري تنظيم المعارض التجارية اإلسالمية بغرض تشجيع التجارة البينية بين دول المنظمة التعاون اإلسالمي والتعريف بالمنتجات 
والصناعات والخدمات في الدول األعضاء. وقد أقيم المعرض التجاري اإلسالمي الخامس عشر في الرياض بالمملكة العربية السعودية 

http://www.oicexchanges.org/
http://www.comceccmr.org/
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دولة من الدول  ٣٠ت رعاية خادم الحرمين الشريفين. وخالل المعرض، أتيحت الفرصة للمشاركين من تح ٢٠١٦مايو  ٢٦-٢٢بين 
األعضاء لمناقشة الفرص التجارية واالستثمارية بين رجال األعمال والتجار من الدول األعضاء. وسيقام المعرض التجاري اإلسالمي في 

 .٢٠١٩دورته السادسة عشرة عام 

وباإلضافة إلى المعارض التجارية اإلسالمية، يتم تنظيم معارض خاصة بالقطاع في الدول األعضاء بالتعاون مع المركز اإلسالمي 
اشر علتنمية التجارة. وفي هذا الصدد، وتماشيًا مع القرارات الصادرة عن الدورة الثانية والثالثين للكومسيك في هذا الصدد، أقيم المعرض ال

 في جدة بالسعودية.  ٢٠١٧أبريل  ٢٦-٢٣مال الزراعية في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي في الفترة من لقطاع األع

 لقاءات القطاع الخاص / منتدى سيدات األعمال 

الغ األهمية ب تعد المشاركة القوية للقطاع الخاص في الكومسيك والمنتديات األخرى ذات الصلة تحت رعاية منظمة التعاون اإلسالمي أمر  
 التعزيز التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي ولتعزيز االستثمارات بها. وبالتالي، فإن اجتماعات القطاع الخاص، التي تنظمه

سالمي دولة من الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإل ٥٧الغرفة اإلسالمية للتجارة، والصناعة، والزراعة تعمل كمنصة للقطاع الخاص لـ 
اجتماًعا  ١٦للتواصل مع بعضها البعض، واستكشاف أسواق جديدة، ومعرفة أفضل الممارسات. وقد تم حتى اآلن عقد ما يصل إلى 

للقطاع الخاص. وبعيًدا عن اجتماعات القطاع الخاص، فإن الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة تنظم أيضا منتديات لسيدات 
 األعمال. 
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 : جهود اإلنتاج المعرفي ٢الفصل 
 نشرات الكومسيك

 
تهدف الكومسيك إلى إنتاج ونشر المعلومات، ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير المفاهيم العامة، ومقاربة السياسات في 

م مجموعة الغاية، تم تصميمجاالت التعاون بغية العثور على حلول للمشكالت والتحديات التي تواجه الدول األعضاء. وتحقيًقا لهذه 
عمل الكومسيك كوسيلة لتحقيق مهمة الكومسيك هذه. وفي هذا الصدد، أِعدت الدراسات البحثية خصوًصا لكل اجتماع لمجموعات العمل 

 من أجل إرساء أساس للمناقشات الجارية خالل االجتماعات.

اده بواسطة شركات ويركز كل تقرير بحثي على الموضوع المحدد لمجموعات العمل ويتم إعد
استشارات عالمية، أو المنظمات الدولية التي تتمتع بخبرات في تلك المواضيع المحددة، أو 
بواسطة األكاديميين من الجامعات رفيعة المستوى على مستوى العالم. ويعد مكتب تنسيق 

ة الجودة. يالكومسيك التقارير بالتعاون الوثيق مع االستشاريين لضمان إجراء دراسات بحثية عال
وتبدأ الدراسات بوضع إطار عمل للمفاهيم ونظرة عامة عن الموضوع المحدد على مستوى 
العالم وعلى مستوى الدول األعضاء، يليه تحليل متعمق لقليل من الدول األعضاء استناًدا إلى 

لمتعلقة االزيارات الميدانية واالستبيانات والمقابالت. وفي نهاية كل تقرير، تقدم بعض التوصيات 
بالسياسات إلى الدول األعضاء باإلضافة إلى جهود 

 التعاون الدولية تحت مظلة الكومسيك.

باإلضافة إلى ذلك، يتم إعداد توقعات القطاعات سنوًيا لكل مجال من مجاالت التعاون. 
ويتولى مكتب تنسيق الكومسيك إعداد تلك الوثائق بغية توضيح التوجهات العالمية والوضع 

ثراء الحال ي داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بالمجال المعني، وا 
 المناقشات أثناء اجتماعات مجموعات العمل من خالل توفير البيانات المحدثة.

باإلضافة إلى ذلك، وبعد كل اجتماع لمجموعة العمل، يتم إعداد وثائق لوقائع االجتماع التي 
بما في ذلك ملخصات العروض التقديمية المقدمة خالل االجتماعات.  تشتمل على المناقشات

 وتوزع تلك الوثائق على جميع جهات االتصال والمشاركين لكافة مجموعات عمل الكومسيك.

توقعات قارير لت ستةومنذ الدورة الثانية والثالثين للكومسيك، تم إعداد اثني عشر تقريرًا بحثيًا عن موضوعات مجموعات العمل وكذلك 
ويمكن العثور على جميع المنشورات بتنسيق كتاب إلكتروني على موقع ويب الكومسيك  وثائق لوقائع االجتماعات. اثني عشرالقطاعات و 

  http://ebook.comcec.org للكتب اإللكترونية 

http://ebook.comcec.org/
http://ebook.comcec.org/
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 :  مشاركة الدول األعضاء في ٣الفصل 
 التعاون: تمويل مشاريع الكومسيكجهود 

 

يعتبر تمويل مشاريع الكومسسيك واحدة من بين وسيلتين لتنفيذ استراتيجية الكومسيك، ويهدف إلى حشد القدرات والخبرات المتاحة لدى 
 الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تحقيق أهداف وغايات االستراتيجية.

للدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي إمكانية اإلسهام في الجهود المشتركة للتغلب على التحديات وتتيح تلك الوسيلة 
الشائعة. كما تتيح الفرصة أمام الدول األعضاء القتراح مشروعات متعددة األطراف في المجاالت ذات األولوية المحددة بواسطة 

ستراتيجية الكومسيك، والت وصيات المتعلقة بالسياسات. وتسمح اآللية كذلك بتنفيذ التوصيات ذات العالقة من خالل مجموعات العمل، وا 
 إثراء بيئة السياسات في الدول األعضاء.

تعمل آلية تمويل مشاريع الكومسيك على تحسين القدرات المؤسسية والبشرية لدى الدول األعضاء. ويتم تنفيذ كل مشروع ممول من 
ل األعضاء في الكومسيك على األقل. وبهذا، ال يقتصر دور هذه اآللية على مشاركة المعلومات والخبرات خالل تعاون ثالث من الدو 

في موضوع معين فحسب، بل يعمل كذلك على تعزيز قدرات الدول األعضاء للتعاون مًعا من أجل معالجة المشكالت العامة التي تظهر 
 أثناء تنفيذ المشروعات متعددة األطراف. 

ديم طلبات تمويل المشاريع من قبل الوزارات المعنية في الدول األعضاء، ويتم تسجيلها لدى مجموعات العمل المعنية. كما أن يمكن تق
 مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في المجال االقتصادي مخولة كذلك بتقديم الطلبات. 

تراتيجية الكومسيك باإلضافة إلى التوصيات المتعلقة بالسياسات، يجب أن تخدم طلبات تمويل المشاريع مبادئ وغايات ومجاالت اس
 والتي تقوم مجموعات عمل الكومسيك بصياغتها ومن ثم تتبناها الدورات الوزارية للكومسيك.

 (. ١، وهو العام الثالث لتنفيذ آلية تمويل مشاريع الكومسيك، قامت الكومسيك بتمويل تسعة مشاريع )الجدول ٢٠١٦وفي عام 

 ٢٠١٦: المشاريع التي تم تمويلها عام ١الجدول 
 الدولة المالكة للمشروع الرقم

الدول الشريكة في 
 المشروع

 عنوان المشروع مجال التعاون 
 

 إيران ١
 أذربيجان وتركيا

 تمكين األسر الريفية من إدارة اإلنتاج والتوريد والوصول إلى األسواق الزراعة

 فلسطين ٢
 األردن وتونس

زيادة إنتاجية الحيوانات المجترة الصغيرة عن طريق استخدام تقنيات مختلفة مثل  الزراعة
العلف المخزن ومجموعات التغذية والزراعات المائية في فلسطين واألردن 

 وتونس

 تركيا ٣
 من الدول األعضاء ٢٤

تأسيس قاعدة بيانات، وشبكة اتصال، وصفحات على الويب لصغار المالك /  الزراعة
التعاونية الزراعية للعائالت المزارعة فيما بين الدول األعضاء في  المشاريع

 منظمة التعاون اإلسالمي

 غامبيا ٤
 نيجريا وسيراليون 

ن للتمويل اإلسالمي التعاون المالي  العمل على وضع إطار عمل مؤسسي ُمحسَّ

 
 إندونيسيا ٥

 ماليزيا وتركيا
التخفيف من حدة 

 الفقر

للتخفيف من حدة الفقر من خالل ُسبل العيش المستدامة إعداد  مبادرات محلية 
 القائمة على المجتمع في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
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 ماليزيا ٦
 من الدول األعضاء ١٠

دورة تدريبية قصيرة عن اإلستراتيجيات المعنية بتحسين مستوى العاملين في  السياحة
( داخل الدول CBTالمعتمدة على المجتمع  )السياحة فيما يتعلق بالسياحة 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 غامبيا ٧
 السنغال ومالي

تعزيز قدرات منتجي الحرف اليدوية في الدول األعضاء في منظمة التعاون  السياحة
 اإلسالمي

 
 أوغندا ٨

 تركيا ومصر
 تحسين مستوى توفير خدمات تسهيل التجارة التجارة

 

 تركيا ٩
موزمبيق، إندونيسيا، 

 ماليزيا وتونس

تقييم وتعزيز مستوي التواصل البيني في الشحن الجوي فيما بين الدول األعضاء  النقل واالتصاالت
( ACCMAفي منظمة التعاون اإلسالمي: نهج الطرق المشتركة للشحن الجوي  )

 لتسهيل التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي

 المصدر: مكتب تنسيق الكومسيك

، مع أخذ الدول المالكة للمشروع والدول ٢٠١٦دولة من الدول األعضاء من تمويل مشاريع الكومسيك عام  ٣٠استفادت أكثر من 
 مالشريكة لها. وفي هذا الصدد، تمت صياغة تقريرين تحليلين إلى جانب سبعة برامج تدريبية وست ورش عمل. وأصبح من الممكن القيا

بتلك األنشطة بفضل المالحظات والبيانات والمعلومات التي تم جمعها خالل ثالثة عشر زيارة دراسية قامت بها الدول المالكة للمشروع 
 (. ٢والدول الشريكة على السواء )الجدول 

  ٢٠١٦: تفاصيل األنشطة لمشاريع العام ٢الجدول 
 الدولة المالكة للمشروع 

الدول الشريكة في 
 المشروع

 برنامج تدريبي مجال التعاون 
 

 زيارة دراسية تقرير تحليلي ورشة عمل

 إيران ١
 أذربيجان وتركيا

 ٢   ١ الزراعة

 فلسطين ٢
 فلسطين واألردن وتونس

    ١ الزراعة

 تركيا ٣
 من الدول األعضاء ٢٤

   ١  الزراعة

 غامبيا ٤
 نيجريا وسيراليون 

 ١  ١  التعاون المالي

 إندونيسيا ٥
 ماليزيا وتركيا

 ٤  ١  التخفيف من حدة الفقر

 ماليزيا ٦
 من الدول األعضاء ١٠

 ١   ١ السياحة

 غامبيا ٧
 السنغال ومالي

   ١ ٤ السياحة

 أوغندا ٨
 تركيا ومصر

 ١ ١ ١  التجارة



31 

 تركيا ٩
موزمبيق، إندونيسيا، 

 ماليزيا وتونس

 ٤ ١ ١  النقل واالتصاالت

 ١٣ ٢ ٦ ٧ اإلجمالي

 مكتب تنسيق الكومسيكالمصدر: 

مشروعًا بدعم آلية تمويل مشاريع الكومسيك ومن المتوقع أن تواجه تلك المشاريع الجديدة التحديات  ١٤، يحظى ٢٠١٧وخالل العام 
 .٢٠١٧دولة من الدول األعضاء عام  ٤٠المشتركة في أكثر من 

 
  ٢٠١٧: المشاريع التي تم تمويلها عام ٣الجدول 

الدولة المالكة  
 للمشروع

الدول الشريكة 
 في المشروع

 عنوان المشروع مجال التعاون 
 

إندونيسيا  غامبيا ١
 ونيجيريا

 تقليل فاقد ما بعد الحصاد من الحبوب لتحسين سبل المعيشة الريفية الزراعة

 إندونيسيا ٢
 

بروناي دار 
السالم، ومصر، 

وماليزيا، 
 والسودان

الحقول الصغيرة والمتوسطة من تحسين دخل المزارعين أصحاب  الزراعة
 خالل تقليل الفاقد من اإلنتاج الحيواني

 إنشاء خارطة طريق لخدمة إسكان اجتماعي متكامل التخفيف من حدة الفقر أذربيجان وتركيا ألبانيا ٣

السنغال  غامبيا ٤
 وسيراليون 

دارة المشروعات  التخفيف من حدة الفقر  الصغيرة للنساءالتدريب على ممارسة األعمال وا 

تعزيز سبل الرزق المستدامة على مستوى المجتمع لدعم الفقراء من  التخفيف من حدة الفقر ماليزيا وتركيا إندونيسيا ٥
 خالل فتح أسواق عبر التجارة اإللكترونية

التعاون اإلسالمي التأهيل المهني لرعاية الطفولة في دول منظمة  التخفيف من حدة الفقر غيانا ونيجيريا سورينام ٦
 المحددة

تطوير برنامج تدريب واعتماد في مجال السياحة اإلسالمية،  السياحة نيجيريا والسنغال غامبيا ٧
 والسياحة، والضيافة

 تعزيز قدرات العاملين في مجال السياحة الموائمة للمسلمين السياحة مالي والسنغال موزمبيق ٨

 تعزيز قدرات منتجي الحرف اليدوية وخدمة العمالء السياحة تشاد وجيبوتي السودان ٩

مركز األبحاث  ١٠
اإلحصائية 

واالقتصادية 
واالجتماعية 

والتدريب للدول 
 اإلسالمية

من الدول  ١٨
 األعضاء

برنامج تدريبي حول تطوير وتعزيز السياحة الموائمة للمسلمين في  السياحة
 الدول األعضاء في الكومسيك

الجزائر  فلسطين ١١
 والسعودية

 تيسير العالقات التجارية بين فلسطين والدول اإلسالمية التجارة

تعزيز خدمات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورينام  التجارة غيانا وتركيا سورينام ١٢
 وغيانا لتحسين المشاركة في سالسل القيمة العالمية

المركز اإلسالمي  ١٣
 لتنمية التجارة

 المغرب والسنغال
 ومصر

تيسير التجارة: تحديد الحواجز غير الجمركية فيما بين الدول  التجارة
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

بوركينا فاسو  ساحل العاج ١٤
 ومالي

 تحسين مستوى سالمة الطرق في ساحل العاج وبوركينا فاسو ومالي النقل واالتصاالت

 المصدر: مكتب تنسيق الكومسيك

 تمقترحا ٦٣ وتلقى ٢٠١٧، فقد دعا مكتب تنسيق الكومسيك إلى تقديم طلبات المشاريع للمرة الخامسة في سبتمبر ٢٠١٨أما للعام 
 الذي الخامس شروعالم لنداء المشاريع التي تّم اختيارها قائمة عن  مكتب تنسيق الكومسيك أعلن األولية، التقييم عمليات وبعد. مشاريع
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 .للمشاريع المختارة النهائية القائمة في مقترحاً  مشروعاً  ٣٣ إدراج تمّ  ذلك، على وبناء. ٢٠١٧ نوفمبر ٧ في الكومسيك تمويل مشروع مهقدّ 
 عبر الموقع اإللكتروني للكومسيك. ٢٠١٨اإلعالن عن القائمة النهائية من المشاريع الناجحة بنهاية يناير  وسيتمّ 
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 المقبلة: التحضيرات لجلسة تبادل وجهات النظر ٤الفصل 
 

يتم عقد دورات تبادل وجهات النظر بانتظام بدورات كومسيك على مستوى الوزراء. قررت الدورة الثانية والثالثين لكومسيك أن يكون 
موضوع تبادل وجهات النظر على مستوى الوزراء لدورة كومسيك الثالثة والثالثين بعنوان "تحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية 

دول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي" وطالبت مجموعة عمل النقل والمواصالت بكومسيك، بالتعاون مع مؤسسات منظمة بين ال
التعاون اإلسالمي ذات الصلة، الخروج بتوصيات سياسية محددة حول هذا الموضوع وتقديم تقرير بها إلى الدورة الثالثة والثالثين 

 ١٩-١٨ص االجتماع العاشر لمجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت، والذي يعقد يومي لكومسيك. وفي هذا السياق، تم تخصي
 في أنقرة، لهذا الموضوع.  ٢٠١٧أكتوبر 

مجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت في اجتماعها العاشر تحضيرات جلسة تبادل اآلراء، كما خرجت بمجموعة من  تناقشو 
لمتعلقة بالسياسات التي تفاصيل التوصيات ا انتي سيتم تقديمها إلى الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك. التوصيات المتعلقة بالسياسات ال

 (www.comcec.orgعلى الموقع اإللكتروني للكومسيك ) متوفرة ستقدم إلى الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك
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 الجانبية على هامش الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك: الفعاليات ٥الفصل 
 

على هامش الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك، سيتم تنظيم عدد من الجلسات رفيعة المستوى حول جوانب مختلفة من موضوع ممرات 
ول ممرات لصدد، وبغرض تعزيز الوعي حالنقل العابرة للحدود، وهو الموضوع الرئيسي للجلسة الوزارية لتبادل وجهات النظر. وفي هذا ا

النقل العابرة للحدود ومناقشة سبل ووسائل معالجة التحديات التي يواجهها األعضاء في هذا الصدد، سيتم تنظيم خمسة جلسات خاصة 
 نوفمبر حول المواضيع التالية:  ٢٣على هامش الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك. تقام الجلسات الخاصة يوم 

 ور القطاع الخاص في ممرات النقل العابرة للحدود الوطنيةمنظ 
  حوكمة ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية: منظور إداري 
 اآلثار االقتصادية لممرات النقل 
 تطوير ممرات النقل الخاصة 
 المنتدى الخاص المعني بممرات النقل 

رية في جلسة تبادل اآلراء من خالل رؤى مختلفة من الجهات المعنية والهدف األساسي من تلك الفعاليات هو استكمال المناقشات الجا
األخرى بممرات النقل. يتضمن المتحدثون في تلك الجلسات شخصيات مرموقة من الدول األعضاء وممثلين عن المؤسسات الدولية 

الفكر والمؤسسات األكاديمية. ومن  ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ومتحدثون من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ودور
 المتوقع حضور كافة المشاركين من الدول األعضاء في الدورة الوزارية الثالثة والثالثين للكومسيك، باإلضافة إلى ممثلي المجتمع المدني

 واإلعالم والجهات األكاديمية والقطاع الخاص، لتلك الفعاليات. 

نوفمبر  ٢١تعقد يوم الدورة  " تمويل مشاروي الكومسيك : تجارب أصحاب المشاريع" سباإلضافة إلى ذلك ، ان الحدث على هامش 
 على هامش الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك.  ٢٠١٧

 http://www.comcec.orgيمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول تلك الفعاليات على موقع الكومسيك 

  

http://www.comcec.org/


35 

 : االجتماع الثالث والثالثين للجنة المتابعة التابعة للكومسيك٦الفصل 
 

ية ر تعد لجنة المتابعة واحدة من أجهزة الكومسيك المعنية بمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تعتمدها الجلسات الوزا
 الكومسيك. تجتمع لجنة المتابعة التابعة للكومسيك سنويًا في شهر مايو للكومسيك. كما تقوم اللجنة بإعداد مسودة جدول العمل لجلسات

 / أيار في الجمهورية التركية. 

في أنقرة، تركيا. قامت اللجنة بمراجعة  ٢٠١٧مايو  ١١و ١٠انعقد االجتماع الثالث والثالثين للجنة المتابعة التابعة للكومسيك يومي 
كومسيك وآلياتها، وهي مجموعات العمل وآلية تمويل مشاريع الكومسيك. كما توسعت اللجنة في التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية ال

 مناقشة البرامج والمشاريع واألنشطة على جدول أعمال الكومسيك. 

الكومسيك  ةوأعدت اللجنة مجموعة من التوصيات لرفعها إلى الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك. رحبت اللجنة بتقرير تنفيذ إستراتيجي
المقدم من مكتب تنسيق الكومسيك لتسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ اإلستراتيجية؛ وأثنت على الدول األعضاء وعلى مؤسسات 
منظمة التعاون اإلسالمي لما قدموه من إسهامات في تنفيذ إستراتيجية الكومسيك. وطلبت اللجنة كذلك من الدول األعضاء ومؤسسات 

 تعاون اإلسالمي االستمرار في تقديم دعمهم المطلق لتنفيذ اإلستراتيجية.منظمة ال

سيك متتوفر جميع التقارير والوثائق المقدمة إلى االجتماع الثالث والثالثين للجنة المتابعة التابعة للكومسيك على الموقع اإللكتروني للكو 
(http://www.comcec.org .) 

  

http://www.comcec.org/
http://www.comcec.org/
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 : االجتماع الثالثين للجنة الدورة٧الفصل 
 

تلتقي لجنة الدورة، والتي تتألف من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في المجال االقتصادي، على هامش كل جلسة وزارية 
األنشطة والبرامج الخاصة بالمؤسسات المعنية في منظمة التعاون للكومسيك وكل اجتماع للجنة المتابعة من أجل مراجعة وتنسيق 

لى جانب األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب تنسيق الكومسيك، حضرت اجتماعات لجنة الدورة المؤسسات  اإلسالمي. وا 
مي رة، والصناعة، والزراعة والمركز اإلسالالمعنية في منظمة التعاون اإلسالمي وهي مكتب تنسيق الكومسيك والغرفة اإلسالمية للتجا

لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب في الدول اإلسالمية 
 ومعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان اإلسالمية واالتحاد اإلسالمي لمالكي السفن 

اق، وعلى هامش االجتماع الثالث والثالثين للجنة متابعة الكومسيك، انعقد االجتماع الثالثون للجنة الدورة التابعة للكومسيك وفي هذا السي
. وخالل االجتماع، ناقشت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي األنشطة التي تخطط لعقدها بالتوافق مع ٢٠١٧مايو/أيار  ٩في 

استراتيجية الكومسيك والتوصيات المتعلقة بسياسات الكومسيك. كما شهد االجتماع الثالثون للجنة الدورة مناقشة األدوار والمسؤوليات 
سبيل تنفيذ قسم التعاون االقتصادي من برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى الممكنة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في 

، وتعزيز التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية األخرى. كما راجعت اللجنة نموذج قائمة أنشطة المؤسسات التابعة لمنظمة ٢٠٢٥عام 
مكتب تنسيق الكومسيك تماشًيا مع القرار ذي الصلة للدورة الوزارية  التي اقترحها« التعاون اإلسالمي بشأن أهداف التنمية المستدامة

الثانية والثالثين للكومسيك. وبعد المداوالت، أكدت اللجنة على أن المساهمات الممكنة من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي يمكنها 
 لعب دور هام لتطبيق أهداف التنمية المستدامة في الدول األعضاء.

 (. http://www.comcec.orgر االجتماع الثالثين للجنة الدورة على موقع الكومسيك )يتوفر تقري

  

http://www.comcec.org/
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 : اجتماع الكومسيك السنوي الخامس لجهات االتصال٨الفصل 
 

اجتماعات سنوية لجهات االتصال بغية ، ينظم مكتب تنسيق الكومسيك ٢٠١٣وفي هذا الصدد، ومنذ إطالق إستراتيجية الكومسيك في 
توفير منصة دائمة للتفاعل والتشاور بين أمانة سر الكومسيك والدول األعضاء بهدف أساسي يصبو نحو تحسين عمل الكومسيك 

تماعات جباإلجمال، وكل من وسيلتي تنفيذ إستراتيجية الكومسيك. مجموعات العمل وآلية صندوق تمويل مشاريع الكومسيك. توفر تلك اال
فرصة للدول األعضاء لتبادل آرائهم ومالحظاتهم حول تنفيذ تلك الوسائل. ومن خالل تلك االجتماعات التفاعلية، يتعزز التواصل 
والتعاون بين مكتب تنسيق الكومسيك والدول األعضاء، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف وغايات االستراتيجية بشكل أفضل. وبهذا، أثبتت 

 مدى أهميتها، بعد أن أثبتت أنها الوسيلة المحركة لألعضاء في الكومسيك. هذه االجتماعات

في أنقرة،  ٢٠١٧مايو  ٢٥-٢٣وفي هذا الصدد، انعقد االجتماع السنوي الخامس لجهات االتصال التابعة لمجموعة عمل الكومسيك في 
دولة من  ٣٥تركيا. وحضرت االجتماع جهات االتصال في مجموعات عمل الكومسيك وجهات االتصال الوطنية في الكومسيك من 

 الدول األعضاء، والتي أبلغت جهات االتصال فيها لمجموعات عمل الكومسيك.

، محرز في تنفيذ إستراتيجية الكومسيك. وفي هذا السياقوخالل االجتماع، اطلع المشاركون على أهم إنجازات الكومسيك وعلى التقدم ال
قدم مكتب تنسيق الكومسيك للمشاركين موجزًا حول فوائد اجتماعات مجموعة العمل وجهود اإلنتاج المعرفي وتبادل المعرفة واستخدام 

تضمن شاريع الكومسيك، والتي تالمعرفة. كما أطلع مكتب تنسيق الكومسيك المشاركين على التحسينات الجارية على آلية تمويل م
 إجراءات وقواعد أفضل لتحديد المشاريع والتركيز عليها.

وخالل االجتماع، أطلع مكتب تنسيق الكومسيك جهات االتصال على القضايا المرتبطة بتحسين تنسيق أنشطة الكومسيك على الصعيد 
ج ي على المستوى الوطني بأعمال الكومسيك فيما يخص البرامالوطني. وفي هذا الصدد، تم تسليط الضوء على أهمية رفع مستوى الوع

والمشاريع الهامة في جدول أعمال الكومسيك، وجهود التعاون بين مجموعات العمل وآلية تمويل مشاريع الكومسيك باإلضافة إلى جهود 
عهد إليهم  ى التنسيق بين المستشارين الذيناإلنتاج المعرفي كالزيارات الميدانية واالستبيانات. وفي هذا الصدد، توافق المشاركون عل

مكتب تنسيق الكومسيك بمهمة إعداد التقارير البحثية، وعلى أهمية تعزيز جهات االتصال من قبل مكتب تنسيق الكومسيك عبر إيصال 
 الرسائل الرسمية إلى جهات االتصال / السلطات المعنية.

غتها تي تواجه تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات والتي تقوم مجموعات العمل بصياوباإلضافة لذلك، وفيما يخص المشاكل والتحديات ال
لتتبناها الدورات الوزارية للكومسيك، أكد المشاركون على أهمية المشاركة المباشرة للدول األعضاء في عملية صياغة التوصيات المتعلقة 

ة األعضاء لتلك التوصيات. وفي هذا الجانب، تم توزيع نماذج التقييم لكاف بالسياسات وأهمية المتابعة النشطة والمستمر لتنفيذ الدول
 مجموعات العمل كأدوات مهمة لتقييم مدى التقدم المحرز في الدول األعضاء.

في كل مجال من مجاالت التعاون. وبناء  ٢٠٢٠-٢٠١٨كما ناقش المشاركون وتبادلوا اآلراء حول مواضيع مجموعات العمل لألعوام 
 .٢٠٢٠-٢٠١٨، انعكست مالحظات جهات االتصال على قائمة موضوعات مجموعة العمل للفترة بين عليه

وعلى هامش االجتماع، نظم مكتب تنسيق الكومسيك برنامجًا تدريبيًا حول تمويل مشاريع الكومسيك. وخالل التدريب، أتيحت الفرصة 
إعداد المشاريع.لجهات االتصال في مجموعات عمل الكومسيك للقيام بتدريب حول 
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 ملحق: قائمة األنشطة
No OIC 

Institution 

Title of the 

Activity 

Type of the 

Activity 

Relevant 

Cooperation 

Area 

Relevance to Strategy’s 

Output Area/ Related WG 

Policy Recommendations 

Partner(s) Date and Venue Outcomes of the Activity  

1 SESRIC Agriculture 

Statistics 

Statistical 

Training 

Agriculture Reliable and Up-To-Date 

Data  

National Institute of Statistics (INS) 

of Cote d'Ivoire +  National Institute 

of Statistics and Economic Analysis 

(INSAE) of Benin 

31 January – 3 

February 2017 

Cotonou, Benin 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

agriculture sector is Reliable and Up-To-Date Data. The 

Strategy indicates the critical role of the agriculture sector, as 

welfare of many COMCEC members, especially LDCs, depend 

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

organized by SESRIC contributed in enhancement of the sector 

by obtaining reliable and up-to-date data collection with a view 

to ensuring sound analysis of the sector. 

2 SESRIC Agriculture 

Statistics 

Statistical 

Training 

Agriculture Reliable and Up-To-Date 

Data 

National Institute of Statistics (INS) 

of Cote d'Ivoire + National Institute 

of Statistics and Economic and 

Demographic Studies (INSEED) of 

Chad 

27 February –  1 

March 2017  

N'Djamena, Chad 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

agriculture sector is Reliable and Up-To-Date Data. The 

Strategy indicates the critical role of the agriculture sector, as 

welfare of many COMCEC members, especially LDCs, depend 

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

organized by SESRIC contributed in enhancement of the sector 

by obtaining reliable and up-to-date data collection with a view 

to ensuring sound analysis of the sector. 

3 SESRIC Agriculture 

Statistics 

Statistical 

Training 

Agriculture Reliable and Up-To-Date 

Data  

National Institute of Statistics (INS) 

of Cote d’Ivoire +  Office National 

des Statistiques (ONS) of Algeria  

18 – 20 April 2017 

Algiers, Algeria 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

agriculture sector is Reliable and Up-To-Date Data. The 

Strategy indicates the critical role of the agriculture sector, as 

welfare of many COMCEC members, especially LDCs, depend 

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

organized by SESRIC contributed in enhancement of the sector 

by obtaining reliable and up-to-date data collection with a view 

to ensuring sound analysis of the sector. 

4 SESRIC Agricultural 

Censuses 

Statistical 

Training 

Agriculture Reliable and Up-To-Date 

Data  

Department of Statistics (DOS) of 

Jordan +  Ministry of Agriculture, 

Water Resources and Fisheries of 

Tunisia 

2 – 4 May 2017 

Tunis, Tunisia 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

agriculture sector is Reliable and Up-To-Date Data. The 

Strategy indicates the critical role of the agriculture sector, as 

welfare of many COMCEC members, especially LDCs, depend 

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

organized by SESRIC contributed in enhancement of the sector 

by obtaining reliable and up-to-date data collection with a view 

to ensuring sound analysis of the sector. 

5 SESRIC Agricultural 

Censuses 

Study Visit Agriculture Reliable and Up-To-Date 

Data  

Department of Statistics (DOS) of 

Jordan +  Ministry of Agriculture, 

Water Resources and Fisheries of 

Tunisia 

10 – 12 July 2017 

Amman, Jordan 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

agriculture sector is Reliable and Up-To-Date Data. The 

Strategy indicates the critical role of the agriculture sector, as 

welfare of many COMCEC members, especially LDCs, depend 

on it. In this regard, the study visits that have been organized 

by SESRIC contributed in enhancement of the sector by 

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

ensuring sound analysis of the sector. 

6 SESRIC Agriculture 

Statistics 

Study Visit Agriculture Reliable and Up-To-Date 

Data  

Turkish Statistical Institute 

(TurkStat) + Palestinian Central 

Bureau of Statistics (PCBS) 

14 – 17 August 2017 

Ankara, Turkey 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

agriculture sector is Reliable and Up-To-Date Data. The 

Strategy indicates the critical role of the agriculture sector, as 

welfare of many COMCEC members, especially LDCs, depend 

on it. In this regard, the short term study visits that have been 

organized by SESRIC contributed in enhancement of the sector 

by obtaining reliable and up-to-date data collection with a view 

to ensuring sound analysis of the sector. 



No OIC 
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Title of the 

Activity 

Type of the 

Activity 
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Cooperation 

Area 

Relevance to Strategy’s 

Output Area/ Related WG 

Policy Recommendations 

Partner(s) Date and Venue Outcomes of the Activity  

7 SESRIC OIC Statistics 

(OICStat) 

Database on 

Agriculture 

Updating 

Data 

Agriculture Reliable and Up-To-Date 

Data 

- December 2016 – 

November 2017 

Ankara, Turkey 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas is Reliable 

and Up-To-Date Data. In this respect, OICStat database of 

SESRIC is hosting 23 indicators related to agriculture. 

8 SESRIC Seed 

Development: 

Laboratory Test 

and Certificates, 

Agriculture 

Combat: Plant 

Diseases, Pest 

and Weed 

Control 

Training 

Course 

Agriculture Increasing Productivity, 

Regulatory Framework and 

Institutional Capacity 

Jordan Ministry of Agriculture. 24-25 July 2017 

Amman, Jordan 

Encouraged entrepreneurs and farmers to enhance their 

investments. 

9 SESRIC Integrated Pest 

Management and 

Crop 

Management 

Training 

Course 

Agriculture Regulatory Framework and 

Institutional Capacity 

Cotton Development Organization, 

the National Agricultural Research 

Organization and Operation Wealth 

Creation in Kampala 

24-25 July 2017 

Kampala, Uganda 

Increased effectiveness and capacity of the government 

agencies  

10 SESRIC Environmental 

Impact 

Assessment 

Training 

Workshop 

Agriculture Regulatory framework and 

ınstitutional capacity  

Ministry of Environment and 

Urbanization, Republic of Turkey 

22-24 May 2017 

Ankara, Turkey 

The outcome of the training course was to increase theoretical 

and practical knowledge on EIA.  

11 SESRIC Environmental 

Sensitivity 

Mapping in 

Suriname 

Training 

Course 

Agriculture Reliable and Up-to-date 

Data and Regulatory 

Framework and Institutional 

Capacity 

  15-17 March 2017 

Paramaribo, 

Suriname 

The outcome of the training course was to increase theoretical 

and practical knowledge on Introduction of Environmental 

sensitivity mapping (ES MAP), Geographic Information 

System Technology, Coastal Ecosystem Research etc.  

12 SESRIC Cotton Varieties 

and Efficient 

Cultivation 

Technologies 

Training 

Course 

Agriculture Increasing Productivity, 

Regulatory Framework and 

Institutional Capacity 

Nazilli Cotton Research Institute of 

Turkey+Agrarian Science 

Consultation and Information 

Center, Ganca Cotton Research 

Institute,Genetic Resources Institute 

of ANAS, State Sort Testing 

Commission. 

15-19 May 2017 

Baku, Azerbaijan 

The training programmes have been organized by SESRIC to 

gain and growth theoretical and practical knowledge of the 

member countries and increase institutional capacity. 

13 SESRIC The Use of 

Advanced 

Technology in 

Cotton 

Production 

Practical and 

Theoretical 

Training 

Course 

Agriculture Increasing Productivity, 

Regulatory Framework and 

Institutional Capacity 

  12-16 December 

2016 Lahore and 

Multan-Pakistan 

The training programmes have been organized by SESRIC to 

gain and growth theoretical and practical knowledge of the 

member countries and increase institutional capacity. 

14 SESRIC Monitoring Food 

Security in the 

Context of 2030 

Sustainable 

Development 

Agenda 

Workshop Agriculture Increasing Productivity, 

Regulatory Framework and 

Institutional Capacity 

National Statistical Offices (NSOs) 

of 19 OIC member countries 

15-19 May 2017 

Baku, Azerbaijan 

40 participants from National Statistical Offices (NSOs) of 19 

OIC member countries benefitted from the workshop 

15 SESRIC Future Prospects 

of Agroforestry in 

Sustainable 

Rural/Community 

Development' 

Training 

Course 

Agriculture Increasing Productivity, 

Regulatory Framework and 

Institutional Capacity 

  13-16 December 

2016 Banjul, Gambia 

Enhanced effectiveness  

16 SESRIC MoU signed with 

the Ministry of 

Food, Agriculture 

and Livestock of 

Turkey 

MoU Agriculture Increasing Productivity, 

Regulatory Framework and 

Institutional Capacity 

Ministry of Food, Agriculture and 

Livestock (MFAL) of the Republic 

of Turkey 

17 March 2017 

Ankara, Turkey 

Enhanced cooperation and effectiveness 
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17 SESRIC Second 

Workshop on 

Monitoring Food 

Security in the 

Context of 2030 

Sustainable 

Development 

Agenda 

Workshop  Agriculture Increasing Productivity, 

Regulatory Framework and 

Institutional Capacity 

FAO 14-15 November, 

2017 Ankara, Turkey 

Enhanced cooperation and effectiveness 

18 SESRIC OIC Environment 

Report 

Research Agriculture, 

Poverty 

Alleviation 

Increasing productivity, 

Regulatory framework and 

institutional capacity, 

Productive capacity of poor 

- October 2017 

SESRIC 

This report aims to discuss major environmental issues in OIC 

member countries against the backdrop of historic Paris 

Agreement on Climate Change. The report will also provide 

policy recommendations for enhancing bilateral and intra-OIC 

regional cooperation to address environmental issues. 

19 IDB Group Efforts in 

Globalizing 

Islamic Finance 

Promoting 

Islamic trade 

finance 

solutions at 

global level 

by organizing 

workshops, 

seminars, 

reports etc 

Finance Trade Finance ICC, WTO 2017 International 

trade organizations 

ITFC organized a side event during the next WTO Public 

Forum 

20 SESRIC Government 

Finance, Fiscal 

and Public Sector 

Statistics 

Statistical 

Training 

Finance Training, R&D Activities 

and Statistics 

BPS-Statistics Indonesia +  

Department of Economic Planning 

and Development (JPKE) of Brunei 

6 – 8 December 2016 

Bandar Seri 

Begawan, Brunei 

Within the COMCEC Strategy, financial cooperation has the 

main purpose of contributing to financial stability and growth 

of the member countries. In Chapter 3.6, the Strategy 

demonstrates the training, R&D Activities and Statistics as one 

of the output areas of Finance. The importance the output area 

is to facilitate building human resource capacity and meeting 

the product development requirements of financial markets of 

the member countries. 

21 SESRIC Consultative 

Meeting on 

Developing 

Islamic Finance 

Industry Database 

for OIC Member 

Countries 

Meeting  Finance Training, R&D Activities 

and Statistics 

  24 September 2017 

Muğla, Turkey 

Within the COMCEC Strategy, financial cooperation has the 

main purpose of contributing to financial stability and growth 

of the member countries. In Chapter 3.6, the Strategy 

demonstrates the training, R&D Activities and Statistics as one 

of the output areas of Finance. The importance the output area 

is to facilitate building human resource capacity and meeting 

the product development requirements of financial markets of 

the member countries. 

22 SESRIC Government 

Finance, Fiscal 

and Public Sector 

Statistics 

Study Visit Finance Training, R&D Activities 

and Statistics 

Turkish Statistical Institute 

(TurkStat) + Uganda Bureau of 

Statistics (UBOS) 

1 – 3 August 2017 

Ankara, Turkey 

Within the COMCEC Strategy, financial cooperation has the 

main purpose of contributing to financial stability and growth 

of the member countries. In Chapter 3.6, the Strategy 

demonstrates the training, R&D Activities and Statistics as one 

of the output areas of Finance. The importance the output area 

is to facilitate building human resource capacity and meeting 

the product development requirements of financial markets of 

the member countries. 
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23 SESRIC Banking, 

Insurance, and 

Financial 

Statistics 

Statistical 

Training 

Finance Training, R&D Activities 

and Statistics  

Statistical Centre of Iran (SCI) + 

Bangladesh Bureau of Statistics 

(BBS) 

8 – 11 January 2017 

Dhaka, Bangladesh 

Within the COMCEC Strategy, financial cooperation has the 

main purpose of contributing to financial stability and growth 

of the member countries. In Chapter 3.6, the Strategy 

demonstrates the training, R&D Activities and Statistics as one 

of the output areas of Finance. The importance the output area 

is to facilitate building human resource capacity and meeting 

the product development requirements of financial markets of 

the member countries. 

24 SESRIC Banking, 

Insurance, 

Financial 

Statistics 

Study Visit Finance Training, R&D Activities 

and Statistics 

Turkish Statistical Institute 

(TurkStat) +  BPS-Statistics 

Indonesia 

17 – 19 July 2017 

Ankara, Turkey 

Within the COMCEC Strategy, financial cooperation has the 

main purpose of contributing to financial stability and growth 

of the member countries. In Chapter 3.6, the Strategy 

demonstrates the training, R&D Activities and Statistics as one 

of the output areas of Finance. The importance the output area 

is to facilitate building human resource capacity and meeting 

the product development requirements of financial markets of 

the member countries. 

25 SESRIC Workshop on 

Development 

Finance Statistics 

Workshop  Finance Training, R&D Activities 

and Statistics 

Organisation for Economic Co-

operation and Development 

(OECD) 

12-13 July 2017 

Ankara, Turkey 

Within the COMCEC Strategy, financial cooperation has the 

main purpose of contributing to financial stability and growth 

of the member countries. In Chapter 3.6, the Strategy 

demonstrates the training, R&D Activities and Statistics as one 

of the output areas of Finance. The importance the output area 

is to facilitate building human resource capacity and meeting 

the product development requirements of financial markets of 

the member countries. 

26 SESRIC OIC Statistics 

(OICStat) 

Database on 

Finance 

Updating 

Data 

Finance Reliable and Up-To-Date 

Data 

- December 2016 – 

November 2017 

Ankara, Turkey 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas is Reliable 

and Up-To-Date Data. In this respect, OICStat database of 

SESRIC is hosting 16 indicators related to finance. 

27 SESRIC The Fourth 

International 

Islamic 

Economics and 

Finance Summer 

School 

Summer 

school  

Finance Training, R&D Activities 

and Statistics 

- 10-14 July 2017 

Istanbul, Turkey 

Interested participants  in the field of Islamic economics, 

finance and banking as well as the candidates of economics, 

political sciences, business and theology benefitted from the 

program. 

28 SESRIC First Meeting of 

the TOSSD Task 

Force 

Task force  Finance Regulatory and supervisory 

cooperation, Training, R&D 

Activities and Statistics 

Development Co-operation 

Directorate (DCD) of the 

Organisation for Economic Co-

operation and Development 

(OECD) in collaboration with the 

OECD Statistics Directorate 

6 July 2017 Paris, 

France 

Within the COMCEC Strategy, financial cooperation has the 

main purpose of contributing to financial stability and growth 

of the member countries. In Chapter 3.6, the Strategy 

demonstrates the training, R&D Activities and Statistics as one 

of the output areas of Finance. The importance the output area 

is to facilitate building human resource capacity and meeting 

the product development requirements of financial markets of 

the member countries. 

29 SESRIC Ensuring 

Effective 

Regulations of 

Islamic Banks 

Training 

Workshop 

Finance Regulatory and supervisory 

cooperation, Training, R&D 

Activities and Statistics 

Bank Negara Malaysia 15-19 May, 2017 

Kuala Lumpur, 

Malaysia 

The target groups of this training workshop were officials from 

central banks or regulatory agencies involved in developing 

policies and regulation for Islamic banks and participants from 

countries those currently have Islamic banking operation such 

as Malaysia, Gambia and Bangladesh. 
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30 SESRIC Regional Seminar 

on Financial 

Inclusion 

Strategies in 

South Asia: 

Methodology and 

Perspectives 

Seminar  Finance Regulatory and supervisory 

cooperation, Training, R&D 

Activities and Statistics 

Association of National 

Development Finance Institutions in 

Member Countries of the Islamic 

Development Bank (ADFIMI) and 

Zarai Taraqiati Bank Limited 

28 – 29 March 2017 

Islamabad, Pakistan 

Enhanced awareness on the importance of financial inclusion, 

as well as to assess the state of financial inclusion in South Asia 

and study the good practices in conventional and Islamic 

Microfinance and Micro Takaful application in South Asia 

Region. 

31 SESRIC Conference on 

Soundness 

Indicators for 

Conventional and 

Islamic Finance 

Conference  Finance Regulatory and supervisory 

cooperation, Training, R&D 

Activities and Statistics 

Arab Monetray Fund (AMF), the 

International Fund (IMF), and the 

Islamic Financial Services Board 

(IFSB) 

1-2 March 2017 Abu 

Dhabi, United Arab 

Emirates 

Within the COMCEC Strategy, financial cooperation has the 

main purpose of contributing to financial stability and growth 

of the member countries. In Chapter 3.6, the Strategy 

demonstrates the training, R&D Activities and Statistics as one 

of the output areas of Finance. The importance the output area 

is to facilitate building human resource capacity and meeting 

the product development requirements of financial markets of 

the member countries. 

32 SESRIC Training Course 

on ‘Money and 

Banking 

Statistics’ in 

Somalia 

Training 

Workshop 

Finance Training, R&D Activities 

and Statistics 

Central Bank of Somalia (CBS) 19-21 December 

2016 Mogadishu, 

Somalia 

Within the COMCEC Strategy, financial cooperation has the 

main purpose of contributing to financial stability and growth 

of the member countries. In Chapter 3.6, the Strategy 

demonstrates the training, R&D Activities and Statistics as one 

of the output areas of Finance. The importance the output area 

is to facilitate building human resource capacity and meeting 

the product development requirements of financial markets of 

the member countries. 

33 SESRIC Sukuk and 

Islamic Liquidity 

Management’ 

Workshop  Finance Training, R&D Activities 

and Statistics 

Istanbul School of Central Banking 

(İMB) and the World Bank Global 

Islamic Finance Development 

Center (GIFDC)  

12-14 December 

2016 Istanbul, 

Turkey 

The importance the output area is to facilitate building human 

resource capacity and meeting the product development 

requirements of financial markets of the member countries. 

34       Financial 

Cooperation 

        

35 SESRIC Health Statistics Statistical 

Training 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty Palestinian Central Bureau of 

Statistics (PCBS) +  Central Bureau 

of Statistics (CBS) of Sudan 

25 – 29 December 

2016 Khartoum, 

Sudan 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 

36 SESRIC Gender Statistics Statistical 

Training 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty Department of Statistics (HCP) of 

Morocco + Department of Statistics 

and Demographic Studies (DISED) 

of Djibouti 

17 – 18 January 2017 

Djibouti City, 

Djibouti 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 
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37 SESRIC Gender Statistics Statistical 

Training 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty BPS-Statistics Indonesia + 

Bangladesh Bureau of Statistics 

(BBS) 

29 – 31 January 2017 

Dhaka, Bangladesh 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 

38 SESRIC Labour Cost 

Statistics 

Statistical 

Training 

All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement Programmes 

Turkish Statistical Institute 

(TurkStat) +  BPS-Statistics 

Indonesia 

6 – 7 March 2017 

Jakarta, Indonesia 

In several chapters of COMCEC Strategy, capacity building 

and training programs have been defined as output areas. The 

Strategy clearly puts forward that “data collection in many 

COMCEC members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its importance” 

and additionally underlines that “Unavailability of reliable data 

hampers producing a sound analysis of the sectors and hence, 

an effective cooperation framework”. In this respect, the 

statistical training programmes that have been organized by 

SESRIC enhance data collection and data analysing capacity, 

increase quality of service in related statistics and increase 

institutional capacity. 

39 SESRIC Meeting of the 

Delegates of the 

National 

Statistical Offices 

of the OIC 

Member 

Countries 

Meeting All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement Programmes 

UN 8 March 2017 New 

York, USA 

In several chapters of COMCEC Strategy, capacity building 

and training programs have been defined as output areas. The 

Strategy clearly puts forward that “data collection in many 

COMCEC members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its importance” 

and additionally underlines that “Unavailability of reliable data 

hampers producing a sound analysis of the sectors and hence, 

an effective cooperation framework”. In this respect, this 

meeting aimed at increase synergies among the international 

and regional organisations to contribute to the statistical 

capacity development of OIC member countries. 

40 SESRIC Environment 

Statistics 

Statistical 

Training 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty Turkish Statistical Institute 

(TurkStat) + Ministry of 

Development Planning & Statistics 

(MDPS) of Qatar 

20 – 22 March 2017 

Doha, Qatar 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 
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41 SESRIC Population and 

Migration 

Statistics 

Statistical 

Training 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty National Agency of Statistics and 

Demographics (ANSD) of Senegal 

+  National Institute of Statistics 

and Economic Analysis (INSAE) of 

Benin 

28 – 30 March 2017 

Cotonou, Benin 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 

42 SESRIC Environment 

Statistics 

Study Visit Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty Department of Statistics (DoS) of 

Jordan +  Department of Statistics 

(HCP) of Morocco 

24 – 26 April 2017 

Amman, Jordan 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 

43 SESRIC Education 

Statistics 

Statistical 

Training 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty Central Bureau of Statistics (CBS) 

of Sudan + Educational Center of 

ISESCO in Chad 

2 – 4 May 2017 

N'Djamena, Chad 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 

44 SESRIC Living 

Conditions and 

Poverty Statistics 

Statistiques sur le 

revenu et les 

conditions de vie 

Statistical 

Training 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty National Institute of Statistics 

(INSTAT) of Mali + National 

Institute of Statistics and Economic 

Analysis (INSAE) of Benin 

16 – 18 May 2017 

Cotonou, Benin 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 

45 SESRIC Energy Statistics Statistical 

Training 

All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement Programmes  

Central Agency for Public 

Mobilization and Statistics 

(CAPMAS) of Egypt + Central 

Bureau of Statistics (CBS) of Sudan 

2 – 4 July 2017 

Khartoum, Sudan 

In several chapters of COMCEC Strategy, capacity building 

and training programs have been defined as output areas. The 

Strategy clearly puts forward that “data collection in many 

COMCEC members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its importance” 

and additionally underlines that “Unavailability of reliable data 

hampers producing a sound analysis of the sectors and hence, 

an effective cooperation framework”. In this respect, the 

training programmes and workshop that have been organized 

by SESRIC enhance data collection and data analysing 

capacity, increase quality of service in related statistics and 

increase institutional capacity. 
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46 SESRIC OPHI Summer 

School on 

'Multidimensional 

Poverty 

Measurement & 

Analysis' on 3-15 

July 2017 in 

Morocco 

Summer 

School 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty OPHI,  IDB 3 – 15 July 2017 

Marrakesh, Morocco 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the summer school 

aimed at providing a thorough technical and practical 

introduction to multidimensional poverty measurement with a 

strong emphasis on the Alkire-Foster method 

47 SESRIC Health Statistics Statistical 

Training 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty Bangladesh Bureau of Statistics 

(BBS) +  National Bureau of 

Statistics of Maldives 

9 – 10 July 2017 

Male, Maldives 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 

48 SESRIC Price  Statistics Study Visit All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement Programmes  

Department of Statistics (DoS) of 

Jordan +  Central Statistical 

Organization (CSO) of Iraq 

17 – 19 July 2017 

Amman, Jordan 

In several chapters of COMCEC Strategy, capacity building 

and training programs have been defined as output areas. The 

Strategy clearly puts forward that “data collection in many 

COMCEC members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its importance” 

and additionally underlines that “Unavailability of reliable data 

hampers producing a sound analysis of the sectors and hence, 

an effective cooperation framework”. In this respect, the 

training programmes and workshop that have been organized 

by SESRIC enhance data collection and data analysing 

capacity, increase quality of service in related statistics and 

increase institutional capacity. 

49 SESRIC Health Statistics Statistical 

Training 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty National Institute of Statistics (INS) 

of Tunisia + Office National des 

Statistiques (ONS) of Algeria 

18 – 20 July 2017 

Algiers, Algeria 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 
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50 SESRIC Price  Statistics Statistical 

Training 

All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement Programmes  

Bangladesh Bureau of Statistics 

(BBS) + Department of Economic 

Planning and Development (JPKE) 

18 – 20 July 2017 

Bandar Seri 

Begawan, Brunei 

In several chapters of COMCEC Strategy, capacity building 

and training programs have been defined as output areas. The 

Strategy clearly puts forward that “data collection in many 

COMCEC members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its importance” 

and additionally underlines that “Unavailability of reliable data 

hampers producing a sound analysis of the sectors and hence, 

an effective cooperation framework”. In this respect, the 

training programmes and workshop that have been organized 

by SESRIC enhance data collection and data analysing 

capacity, increase quality of service in related statistics and 

increase institutional capacity. 

51 SESRIC Gender Statistics Statistical 

Training 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty National Institute of Statistics (INS) 

of Cote d'Ivoire + National Institute 

of Statistics and Economic Analysis 

(INSAE) of Benin 

18 – 20 July 2017 

Cotonou, Benin 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 

52 SESRIC Social Protection 

Statistics 

Statistical 

Training 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty National Institute of Statistics (INS) 

of Tunisia + National Institute of 

Statistics (INS) of Cote d'Ivoire 

25 – 27 July 2017 

Abidjan, Cote 

d’Ivoire 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 

53 SESRIC Population and 

Migration 

Statistics 

Statistical 

Training 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty BPS-Statistics Indonesia + 

Statistical Centre of Iran (SCI) 

7 – 9 August 2017 

Tehran, Iran 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 
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54 SESRIC Business 

Statistics 

Statistical 

Training 

All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement Programmes 

Gambia Bureau of Statistics 

(GBOS) + Uganda Bureau of 

Statistics (UBOS) 

15 – 17 August 2017 

Kampala, Uganda 

In several chapters of COMCEC Strategy, capacity building 

and training programs have been defined as output areas. The 

Strategy clearly puts forward that “data collection in many 

COMCEC members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its importance” 

and additionally underlines that “Unavailability of reliable data 

hampers producing a sound analysis of the sectors and hence, 

an effective cooperation framework”. In this respect, the 

training programmes and workshop that have been organized 

by SESRIC enhance data collection and data analysing 

capacity, increase quality of service in related statistics and 

increase institutional capacity. 

55 SESRIC Workshop on 

Tobacco 

Questions for 

surveys (TQS): 

Data Analysis 

and 

Dissemination 

Workshop Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty CDC, CDC Foundation, WHO 16 – 17 August 2017 

Ankara, Turkey 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the Workshop on 

‘Tobacco Questions for Surveys (TQS): Data Analysis and 

Dissemination’ ad the objective to share the knowledge and 

experiences encountered throughout the integration process of 

TQS into ongoing surveys and provide comprehensive 

information and technical support to the OIC Member 

Countries in the way forward. 

56 SESRIC Health Statistics Statistical 

Training 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty BPS-Statistics Indonesia + 

Department of Statistics (DoS) of 

Malaysia 

22 – 24 August 2017 

Putrajaya, Malaysia 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 

57 SESRIC Population and 

Housing 

Censuses; 

Registers of 

Population, 

Dwellings and 

Buildings 

Statistical 

Training 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty BPS-Statistics Indonesia + 

Department of Economic Planning 

and Development (JPKE) of Brunei 

22 – 24 August 2017 

Bandar Seri 

Begawan, Brunei 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 
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58 SESRIC Education 

Statistics 

Statistical 

Training 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty Department of Statistics (DoS) of 

Malaysia + Pakistan Bureau of 

Statistics (PBS) 

11 – 13 September 

2017 Islamabad, 

Pakistan 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 

59 SESRIC International 

Statistical 

Classifications 

Technical 

Mission 

All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement Programmes  

Department of Statistics (DoS) of 

Jordan + Information and 

eGovernment Authority (IGA) of 

Bahrain 

11 – 12 September 

2017 Manama, 

Bahrain 

In several chapters of COMCEC Strategy, capacity building 

and training programs have been defined as output areas. The 

Strategy clearly puts forward that “data collection in many 

COMCEC members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its importance” 

and additionally underlines that “Unavailability of reliable data 

hampers producing a sound analysis of the sectors and hence, 

an effective cooperation framework”. In this respect, the 

training programmes and workshop that have been organized 

by SESRIC enhance data collection and data analysing 

capacity, increase quality of service in related statistics and 

increase institutional capacity. 

60 SESRIC International 

Standard 

Classification of 

Occupations 

Technical 

Mission 

All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement Programmes  

Department of Statistics (DoS) of 

Jordan + Information and 

eGovernment Authority (IGA) of 

Bahrain 

13 – 14 September 

2017 Manama, 

Bahrain 

In several chapters of COMCEC Strategy, capacity building 

and training programs have been defined as output areas. The 

Strategy clearly puts forward that “data collection in many 

COMCEC members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its importance” 

and additionally underlines that “Unavailability of reliable data 

hampers producing a sound analysis of the sectors and hence, 

an effective cooperation framework”. In this respect, the 

training programmes and workshop that have been organized 

by SESRIC enhance data collection and data analysing 

capacity, increase quality of service in related statistics and 

increase institutional capacity. 

61 SESRIC Health Statistics Statistical 

Training 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty BPS-Statistics Indonesia +  Pakistan 

Bureau of Statistics (PBS) 

18 – 20 September 

2017 Islamabad, 

Pakistan 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 
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62 SESRIC Enterpreneurship 

Statistics 

Statistical 

Training 

All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement Programmes  

Turkish Statistical Institute 

(TurkStat) +  Committee on 

Statistics of the Ministry of National 

Economics of Kazakhstan 

18 – 20 September 

2017 Almaty, 

Kazakhstan 

In several chapters of COMCEC Strategy, capacity building 

and training programs have been defined as output areas. The 

Strategy clearly puts forward that “data collection in many 

COMCEC members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its importance” 

and additionally underlines that “Unavailability of reliable data 

hampers producing a sound analysis of the sectors and hence, 

an effective cooperation framework”. In this respect, the 

training programmes and workshop that have been organized 

by SESRIC enhance data collection and data analysing 

capacity, increase quality of service in related statistics and 

increase institutional capacity. 

63 SESRIC Income and 

Consumption 

Statistics 

Study Visit Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty National Institute of Statistics (INS) 

of Tunisia + Libyan Bureau of 

Statistics and Census (LBSC) 

19 – 21 September 

2017 Tunis, Tunisia 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the study visits that 

have been organized by SESRIC, contribute to obtain advanced 

collection of accurate and reliable data as much as obtaining 

enhanced capacity of the member states in monitoring poverty. 

64 SESRIC Metadata Statistical 

Training 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty National Statistical Institute (INS) 

of Cameroon + National Institute of 

Statistics and Economic Analysis 

(INSAE) of Benin 

19 – 21 September 

2017 Cotonou, Benin 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 

65 SESRIC Business Surveys Statistical 

Training 

All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement Programmes 

Turkish Statistical Institute 

(TurkStat) + General Bureau of 

Statistics (GBS) of Suriname 

4 – 6  October 2017 

Paramaribo, 

Suriname 

In several chapters of COMCEC Strategy, capacity building 

and training programs have been defined as output areas. The 

Strategy clearly puts forward that “data collection in many 

COMCEC members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its importance” 

and additionally underlines that “Unavailability of reliable data 

hampers producing a sound analysis of the sectors and hence, 

an effective cooperation framework”. In this respect, the 

training programmes and workshop that have been organized 

by SESRIC enhance data collection and data analysing 

capacity, increase quality of service in related statistics and 

increase institutional capacity. 
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66 SESRIC Regional Meeting 

of Labour 

Statisticians in 

preparation for 

the 20th ICLS 

Meeting All Cooperation 

Areas 

Statistical Skills 

Enhancement Programmes  

ILO 9 – 11 October 2017 

Muscat, Oman 

In several chapters of COMCEC Strategy, capacity building 

and training programs have been defined as output areas. The 

Strategy clearly puts forward that “data collection in many 

COMCEC members is inadequate to either limited capacity in 

data collection or lack of awareness regarding its importance” 

and additionally underlines that “Unavailability of reliable data 

hampers producing a sound analysis of the sectors and hence, 

an effective cooperation framework”. In this respect, the main 

purpose of this meeting was to bring the consultation and 

technical discussions to countries in the region, to ensure that 

the revised draft standard to be prepared by the ILO adequately 

reflects the labour markets and labour force data priorities of 

the region. 

67 SESRIC High-level 

Meeting of the 

Multidimensional 

Poverty Peer 

Network 

Meeting All Cooperation 

Areas 

Monitoring Poverty   17-19 October 2017 

Beijing, China 

Shared innovative work and exchange lessons-learned, 

including what works and what does not in this new field 

68 SESRIC Household 

Surveys 

Statistical 

Training 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty Uganda Bureau of Statistics 

(UBOS) + General Bureau of 

Statistics (GBS) of Suriname 

23 – 25 October 2017 

Paramaribo, 

Suriname 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

poverty alleviation is monitoring poverty. The Strategy points 

out the significance of increasing the awareness in poverty 

alleviation efforts and additionally emphasizes development of 

“appropriate solutions based on reliable data monitoring and 

reporting regarding poverty”. In this regard, the short term 

trainings that have been organized by SESRIC, contribute to 

obtain advanced collection of accurate and reliable data as 

much as obtaining enhanced capacity of the member states in 

monitoring poverty. 

69 SESRIC OIC Statistics 

(OICStat) 

Database on 

Poverty 

Alleviation 

Updating 

Data 

Poverty 

Alleviation 

Reliable and Up-To-Date 

Data 

- December 2016 – 

November 2017 

Ankara, Turkey 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas is Reliable 

and Up-To-Date Data. In this respect, OICStat database of 

SESRIC is hosting the following indicators related to poverty 

alleviation:• 22 indicators on Demography,• 42 indicators on 

Education,• 5 indicators on Energy,• 5 indicators on 

Environment,• 10 indicators on Gender,• 21 indicators on 

Health,• 6 indicators on Industry and Manufacturing,• 21 

indicators on Infrastructure,• 22 indicators on Labour Force and 

Occupational Safety,• 8 indicators on Money and Prices,• 34 

indicators on National Accounts,• 10 indicators on Science, 

Technology and Innovation,• 10 indicators on Tobacco 

Control,• 18 indicators on Water 

70 SESRIC First Meeting of 

the OIC-VET 

Working Group 

on TVET Teacher 

Education 

Meeting  Poverty 

Alleviation 

Diverse - 15-16 November, 

2017 Ankara, Turkey 

Developed the comprehensive multinational TVET strategy 

action plan for OIC Member Countries. 

71 SESRIC Workshop on 

Leadership and 

Entrepreneurship 

for Young 

Women in OIC 

Member 

Countries 

Workshop  Poverty 

Alleviation 

Diverse Ministry of Family and Social 

Policies Republic of Turkey 

02-11 November 

2017 Istanbul-

Ankara, Turkey 

Contributed to enhance cooperation and coordination for 

women in development among the member countries 
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72 SESRIC 7th Islamic 

Conference of 

Environment 

Ministers 

Conference  Poverty 

Alleviation 

Diverse - 25-26 October 2017 

Rabat, Morocco 

Contributed to enhance cooperation and coordination 

73 SESRIC Training on 

Effective 

Nonprofit 

Leadership & 

Management 

Training  Poverty 

Alleviation 

Diverse - 21 October 2017 

Istanbul, Turkey 

Enhanced cooperation and coordination 

74 SESRIC SESRIC and 

General 

Directorate of 

Statistics and 

Economic Studies 

(DGSEE) of 

Gabonese 

Republic signed 

MoA 

MoA Poverty 

Alleviation 

Diverse SESRIC and General Directorate of 

Statistics and Economic Studies 

(DGSEE) of Gabonese Republic 

16-17 August 2017 

Ankara, Turkey 

Enhanced cooperation and coordination 

75 SESRIC Health in Africa 

Congress 

Congress Poverty 

Alleviation 

Diverse Federation of Islamic Medical 

Associations (FIMA) in 

collaboration with the Turkish 

Ministry of Health, Hayat 

Foundation, and Istanbul Medeniyet 

University 

20-21 July, 2017 

Istanbul, Turkey 

Enhanced cooperation and coordination 

76 SESRIC SESRIC Signed 

MoU with the 

World Bank 

MoU Poverty 

Alleviation 

Diverse   19 July 2017 

Marrakech, Morocco 

Enhanced cooperation and coordination 

77 SESRIC Data Revolution 

for the 

Sustainable 

Development 

Goals’ Panel 

Event  Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty High Commission for Planning of 

the Kingdom of Morocco and the 

Ministry of Development Planning 

and Statistics of the State of Qatar 

19 July 2017 

Marrakech, Morocco 

Enhanced cooperation and coordination 

78 SESRIC Multidimensional 

Poverty 

Measurement & 

Analysis 

Workshop Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty OPHI 3 – 15 July 2017 

Marrakesh, Morocco 

The short term trainings and workshops that have been 

organized by SESRIC, contributed to obtain advanced 

collection of accurate and reliable data as much as obtaining 

enhanced capacity of the member states in monitoring poverty. 

79 SESRIC OIC Statistical 

Briefing Based on 

the 2016 Human 

Development 

Report 

Briefing  Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty UNDP HDRO 12 July 2017 New 

York, USA 

The Statistical Briefing is a first step in paving the way for 

cooperation between SESRIC and UNDP HDRO for exploring 

the possibility towards the preparation of the OIC Human 

Development Report. 

80 SESRIC 8th Dakar 

International 

Exhibition of 

Health and 

Medicine 

Equipment 

Exhibition  Poverty 

Alleviation 

Diverse    28 June to 1 July 

2017 Dakar, Senegal 

Enhanced cooperation and coordination 
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81 SESRIC Capacity 

Development 

Training on 

South-South & 

Triangular 

Cooperation for 

the 

Representatives 

of Technical 

Cooperation 

Agencies 

 Training  Poverty 

alleviation 

Diverse  United Nation Office for South-

South Cooperation, the Islamic 

Development Bank and United 

Nations System Staff College 

12-14 June, 2017 

Astana, Kazakhstan 

The training programmes and workshops that have been 

organized by SESRIC contribute to increase awareness of 

ongoing trade projects and enhance communication among 

private sector representatives / institutions of the member 

states. 

82 SESRIC Second Regional 

Networking 

Forum on South-

South and 

Triangular 

Cooperation 

Regional 

Networking  

Poverty 

Alleviation 

Diverse  UN Office for South-South 

Cooperation (UNOSSC), Islamic 

Development Bank (IDB), United 

Nations Development Programme 

(UNDP) and a number of other key 

regional and global stakeholders 

15 June, 2017 

Astana, Kazakhstan 

The forum have been organized by SESRIC contribute to 

increase awareness of ongoing trade projects and enhance 

communication among private sector representatives / 

institutions of the member states. 

83 SESRIC Effective 

Leadership and 

Management of 

Development 

Organizations 

Training  Poverty 

Reduction 

Diverse  The NGO World Foundation and 

the Institute of NGO Leadership and 

Management  

02-05 May 2017 

Islamabad, Pakistan 

Academics and officials from Islamic Finance Institutions from 

OIC Member Countries benefitted from the programme. 

84 SESRIC Sub-regional 

Workshop on 

Data and 

Statistics for 

Sustainable 

Development 

Goals (SDGs) for 

High-Level 

Official 

Statisticians 

Workshop  Poverty 

Alleviation 

Monitoring Poverty The United Nations Statistical 

Institute for Asia and the Pacific 

(UNSIAP) in collaboration with the 

State Statistical Committee of the 

Republic of Azerbaijan. 

30-31 May 2017 

Baku, Azerbaijan 

Contributed to obtain advanced collection of accurate and 

reliable data as much as obtaining enhanced capacity of the 

member states in monitoring poverty. 

85 SESRIC Improving Lives 

and Wellness in 

OIC Countries: 

Prevention, Early 

Detection & 

Treatment of 

Cancer 

Side event  Poverty 

Alleviation 

Diverse    16 May 2017 Jeddah, 

Saudi Arabia 

Enhanced cooperation and coordination in health sector 

86 SESRIC Key 

Infrastructure 

Development for 

Rural Growth for 

OIC Countries 

Workshop  Poverty 

Alleviation 

Productive capacity of the 

poor 

Islamic Chamber of Commerce, 

Industry and Agriculture (ICCIA)+ 

Perez-Guerrero Trust Fund for 

South-South Cooperation (PGTF)+ 

Food and Agriculture Organization 

of the UN (FAO) and the Union 

Chamber and Commodity 

Exchanges of Turkey (TOBB) 

24-26 April 2017 

Istanbul, Turkey 

The workshop spelt out the need for the OIC member countries 

to develop an appropriate infrastructure for a competitive and 

sustainable supply chain, which is the key for poverty reduction 

and rural growth.  
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87 SESRIC Strengthening 

Coordination and 

Capacity 

Building on 

Preparedness and 

Response for 

Health 

Emergencies in 

OIC Member 

States: Sudan 

Study visit 

Study visit  Poverty 

Alleviation 

Aid effectiveness Ministry of Health of Turkey+ 

Ministry of Health of Sudan 

06-08 March 2017 

Ankara-Izmir Turkey 

Enhanced coordination and cooperation between two member 

countries in health sector 

88 SESRIC Joint Planning 

Meeting for the 

Second Regional 

Networking 

Forum and 

Capacity 

Development 

Training for 

Technical 

Cooperation 

Agencies 

Meeting  Poverty 

Alleviation 

Productive capacity of the 

poor 

Ministry of Health of Turkey+ 

Ministry of Health of Sudan 

13-14 February 2017 

Istanbul, Turkey 

Enhanced coordination and cooperation between member 

countries 

89 SESRIC Capacity 

Development 

Training for 

Syrian NGOs in 

Istanbul 

Training   Poverty 

Alleviation  

Diverse  SESRIC, Ilke NGO Academy, 

Ensar Vaqf, OIC Humanitarian 

Affairs Department (OIC ICHAD) 

and Syrian Associations Platform 

27-29 January 2017 

Istanbul, Turkey 

Enhanced capacity of the member country of Syria regarding 

NGO management  

90 SESRIC Emergency 

Obstetrics and C-

Section in War 

On-site 

Training  

Poverty 

Alleviation  

Diverse  Ministry of Health of Turkey 

(MoH) and the Union of Medical 

Care and Relief Organisations 

(UOSSM)  

17-31 January 2017 

Istanbul, Turkey 

Enhanced capacity of the member country of Syria regarding 

gynaecology and obstetrics  

91 SESRIC Health and Safety 

Management 

System and Risk 

Assessment 

Methodologies’ 

in Palestine 

Training 

Course 

Poverty 

Alleviation  

Diverse  Tunisian Occupational Safety and 

Health Institute (TOSHI), at the 

Ministry of Labour, State of 

Palestine in Ramallah, Palestine 

09-13 January 2017 

Ramallah, Palestine 

Enhanced capacity of the member country of Palestine 

regarding health and safety 

92 SESRIC Training Course 

on ‘Project Cycle 

Management 

(PCM)’ 

Training 

Course 

Poverty 

Alleviation  

Diverse  Ministry for EU Affairs of the 

Republic of Turkey 

3 January 2017 and 

10-11 January 2017 

Ankara, Turkey 

Developed skills of the participants in project preparation, 

project design, project implementation, as well as monitoring 

and evaluation of the implementing projects 

93 SESRIC Improving 

Occupational 

Health and Safety 

in Mauritania - 

Support for 

Legislation 

Development: 

Study Visit to 

Mauritania 

Study Visit  Poverty 

Alleviation  

Diverse  Ministry of Labour and Social 

Security of the Republic of Turkey 

(MoLSS)+The National 

Occupational Health Office 

(ONMT) in Nouakchott, Mauritania 

19-23 December 

2016 Nouakchott, 

Mauritania 

Enhanced capacity of the member country of Mauritania 

regarding health and safety 
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94 SESRIC First Meeting of 

the Working 

Group on 

Preparation of 

Strategic Plan on 

OIC-VET 

Meeting  Poverty 

Alleviation  

Productive capacity of the 

poor 

  20-21 December 

2016 Ankara, Turkey 

Developed cooperation among the institutions in order to 

improve the quality of TVET systems in line with the 

Sustainable Development Goals of 2030 Agenda. 

95 SESRIC Knowledge 

Sharing 

Workshop on 

Tobacco Control 

Policies for OIC 

Member States 

Workshop Poverty 

Alleviation  

Aid effectiveness   Ministry of Health of Turkey and 

the Turkish Green Crescent Society  

14-16 December 

2016 Istanbul, 

Turkey 

The workshop has shared knowledge on the essentials of 

comprehensive tobacco control policies and best practices for 

the tobacco policy implementation. 

96 SESRIC International 

Trade Unionism 

and Social Policy 

Training 

Programme 

Certificate 

Ceremony 

Poverty 

Alleviation 

Diverse Confederation of Public Servants 

Trade Unions (MEMUR-SEN) and  

Public Administration Institute for 

Turkey and Middle East (PAITME) 

25 May 2017 Ankara, 

Turkey 

Certificates were distributed to 25 participants from 25 

different confederations in different countries in the area of 

trade unionism and social policy. 

97 SESRIC International 

workshop on 

“trade unionism 

and social policy” 

Workshop  Poverty 

alleviation 

Diverse  MEMUR-SEN and TODAİE 17-18 May, 2017 

Ankara, Turkey 

Labour and international relations, improve external relations 

capacity of confederations, facilitate exchange of knowledge 

and experience, and provide a ground for the establishment of 

cooperation among the confederations. 

98 SESRIC Trade unionism 

and social policy 

Certificate 

program 

Poverty 

alleviation 

Diverse  MEMUR-SEN and TODAİE 03 April, 2017 

Ankara, Turkey 

Twenty-five foreign relations officers from 25 different 

confederations in different countries in the area of trade 

unionism and social policy benefitted the program. 

99 SESRIC First Meeting of 

the OIC-VET 

Working Group 

on ‘Qualification 

and Quality 

Assurance 

System and 

Occupational 

Standards’ 

Meeting Poverty 

alleviation 

Diverse  - 24-25 May, 2017 

Ankara, Turkey 

Develop cooperation among the institutions in order to improve 

the quality of TVET systems in line with the Sustainable 

Development Goals of 2030 Agenda as well as the OIC Ten-

Year Plan of Action 2016-2025. 

100 SESRIC Scaling up and 

enhancing 

partnership for 

sustainable 

results among 

IDB Member 

Countries 

Meeting Poverty 

alleviation 

Diverse  - 24-25 May, 2017 

Ankara, Turkey 

Develop cooperation among the institutions in order to improve 

the quality of TVET systems in line with the Sustainable 

Development Goals of 2030 Agenda as well as the OIC Ten-

Year Plan of Action 2016-2025. 

101 SESRIC The Third 

International 

Seminar on 

Quality 

Assurance of 

Islamic Higher 

Education 

Seminar  Poverty 

alleviation 

Diverse  Ministry of Religious Affairs and 

the Ministry of Research, 

Technology and Higher Education 

of the Republic of Indonesia in 

collaboration with the Directorate 

General of the Islamic Educational, 

Scientific, and Cultural 

Organization (ISESCO)  

17-20 December 

2016 Indonesia 

Identified the extent to which the implementation of the Key 

Performance Indicators (KPIs) would be possible to assess the 

effectiveness of the process on the universities in the OIC 

Member Countries based on targets. In other words, KPIs are 

indicators developed by OIC in collaboration with ISESCO to 

assess the success attainment of the universities in terms of 

Islamic Higher Education in the universities situated in the OIC 

Region. 
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102 SESRIC 5th Congress on 

the Mother and 

Child Nutrition in 

the First 1000 

Days 

Congress  Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness SESRIC collaborated with the 

Yükseliş Economic and Strategic 

Research Foundation (YİSAV) and 

the Ministry of Health of Turkey 

(MoH) 

19-22 March, 2017 

Ankara, Turkey 

The outcome of the congress was to raise awareness on the 

importance of a proper nutrition in the first 1000 days of life 

and address maternal and infant health related issues such as 

malnutrition, anaemia, psychiatric disorders, deterioration of 

physical, cerebral and metabolic functions, and diseases 

prevention. 

103 SESRIC Improving 

Occupational 

Health and Safety 

in Mauritania - 

Support for 

Legislation 

Development: 

Study Visit to 

Mauritania 

Study visit  Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness Yükseliş Economic and Strategic 

Research Foundation (YİSAV) and 

the Ministry of Health of Turkey 

(MoH) 

19-22 March, 2017 

Ankara, Turkey 

The outcome of the congress was to raise awareness on the 

importance of a proper nutrition in the first 1000 days of life 

and address maternal and infant health related issues such as 

malnutrition, anaemia, psychiatric disorders, deterioration of 

physical, cerebral and metabolic functions, and diseases 

prevention. 

104 SESRIC SESRIC 

Internship 

Programme 

On-the-job 

training 

Trade and 

Poverty 

Alleviation 

Diverse - December 2016 – 

November 2017 

Ankara, Turkey 

SESRIC Internship Programme contributed to the development 

of professional skills; created opportunities for cooperation in 

the academic field; promoted academic, personal, and career 

related development. 

105 SESRIC Improving 

Occupational 

Health and Safety 

in Mauritania- 

Support for 

Legislation 

Development: 

Study Visit to 

Mauritania 

Study visit Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness General Directorate of Occupational 

Health and Safety (DGOHS) 

operating under the Ministry of 

Labour and Social Security of the 

Republic of Turkey (MoLSS) 

organized a study visit to The 

National Occupational Health 

Office (ONMT) 

14-19 May 2017 

Nouakchott, 

Mauritania 

The study visit was the final stage of the legislation background 

improvement component of the capacity building project, was 

successfully completed by the experts of DGOHS and as a 

result of series of consultation and technical work, draft 

legislation and regulation sets were submitted to the ONMT for 

its further action for the adaptation 

106 SESRIC General 

guidelines on 

occupational 

Safety and Health 

- Poverty 

Alleviation 

Monitoring poverty Standards and Metrology Institute 

for Islamic Countries (SMIIC). 

12 April 2017 

Istanbul, Turkey 

The outcome of the guidelines was to set common standards to 

be implemented across the OIC region where the Standards and 

Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) seeks to 

ensure the protection of consumers and the interoperability of 

products, and also to strengthen marketplace position of the 

OIC Member States in the global economy while fostering 

innovation and free trade initiatives Oman, Pakistan, Palestine 

and Sudan. 

107 SESRIC Occupational 

Safety: Risk 

Assessment’ in 

Uganda 

Study Visit 

and Training 

Course 

Poverty 

Alleviation 

Monitoring poverty General Directorate of Occupational 

Health and Safety (DGOHS) under 

the Ministry of Labour and Social 

Security of the Republic of Turkey 

+ Ministry of Gender, Labour and 

Social Development, Republic of 

Uganda. 

30 January - 02 

February 2017 

Kampala, Uganda 

The training course was followed by a study visit of experts that 

aimed to provide with the opportunity to get to know and 

compare the experience, strategies and practices utilised at the 

Occupational Safety Department of the Ministry of Gender, 

Labour and Social Development, Republic of Uganda. 

Furthermore, a need assessment analysis was made that guided 

to a knowledge sharing process by specific projects and 

trainings. 

108 SESRIC Occupational 

Safety and 

Health’ 

Training  Poverty 

Alleviation 

Monitoring poverty General Directorate of Occupational 

Health and Safety (DGOHS) under 

the Ministry of Labour and Social 

Security of the Republic of Turkey 

+ Ministry of Gender, Labour and 

Social Development, Republic of 

Uganda. 

30 January - 02 

February 2017 

Kampala, Uganda 

·         The training course enhanced capacity of the respective 

member states. 
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109 SESRIC Implementation 

of the SDG 

Indicator 

Framework in the 

ESCWA Region 

Workshop Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness The United Nations Economic and 

Social Commission for Western 

Asia (ESCWA) in collaboration 

with the United Nations Statistical 

Division (UNSD)  

05-06 April 2017 

Beirut, Lebanon 

The workshop reflected on the preparation of national indicator 

frameworks based on national, regional and global priorities, 

on the roadmaps for the development of a clear set of strategies 

to strengthen national statistical systems and their deliveries in 

line with the Global Action Plan, and the reporting systems in 

support of the Agenda 2030. 

110 SESRIC Experience 

Sharing with the 

OIC Labour 

Centre 

Experience 

Sharing 

Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness Delegation from  Scientific 

Research and Training Centre, State 

Employment Service Expert. 

05-06 April 2017 

Beirut, Lebanon 

Shared SESRIC’s 40 years of experience in the area of 

statistics, research and training and technical cooperation to the 

OIC Labour Centre, and explore possibility of collaboration 

between two institutions in the future. 

111 SESRIC Project 

Consultation 

Meeting on 

Global Muslims 

Diaspora 

Project 

Consultation 

Meeting 

Poverty 

alleviation 

Diverse  Ambassadors of OIC member 

countries as well as representatives 

from host countries. 

28 March 2017 

Ankara, Turkey 

The ultimate objective of the GMD is to create a comprehensive 

and reliable empirical data source on Muslim diasporic 

communities around the globe as well as to provide an in-depth 

analysis of today and prospects for the future. 

112 SESRIC OIC Ministerial 

Conference on 

the Marriage and 

Family Institution 

and the 

Preservation of its 

Values in 

Member 

Countries 

Conference  Poverty 

alleviation 

Productive capacity of the 

poor 

  8-9 February 2017 

Jeddah, Kingdom of 

Saudi Arabia 

Reviewed member countries efforts on marriage, family 

institution etc. and suggested appropriate solutions and 

mechanisms for the activation of the family’s role in achieving 

the objectives of sustainable development in the Member 

Countries 

113 SESRIC World Muslim 

Health Societies 

Congress 

Congress  Poverty 

alleviation 

Diverse  Sağlık-Der 02-04 December 

2016 Istanbul, 

Turkey 

Enhanced cooperation and coordination with Muslim NGOs 

which are active in healthcare fields in different parts of the 

world 

114 SESRIC Humanitarian 

Crises in OIC 

Countries: 

Drivers, Impacts, 

Current 

Challenges and 

Potential 

Remedies 

Research Poverty 

Alleviation 

Diverse IDB February 2017 

SESRIC 

This report analyses the drivers and impacts of humanitarian 

crises in OIC countries, reviews the current humanitarian crises 

and provides potential remedies. The overall objective is to 

promote joint initiatives on strengthening resilience to 

humanitarian crises and advocate for collaborative actions for 

strengthening the institutional capacities of the countries. 

115 SESRIC Prevention and 

Mitigation of 

Natural Disasters 

in Afghanistan 

Research Poverty 

Alleviation 

Diverse - March 2017 SESRIC This study aims to provide a comprehensive overview of the 

past natural disasters and offer strategic approaches in 

preventing and mitigating the potential disasters in 

Afghanistan.  The analyses will focus mainly on the most 

vulnerable people in crisis-laden and disaster-prone areas. 

116 SESRIC OIC Economic 

Outlook 2017: 

Industrial 

Development 

Research All Cooperation 

Areas 

Diverse - September 2017 

SESRIC 

This study provides a comparative analysis of trends in major 

economic indicators for the OIC member countries in light of 

the recent global and regional economic developments. 

117 SESRIC OIC Labour 

Report 2017 

Research Poverty 

Alleviation 

Diverse - September 2017 

SESRIC 

This report aims to provide a detailed account of labour market 

conditions in the OIC member countries with a view to 

identifying and assessing the fundamental problems and 

challenges in the labour markets of the OIC countries. 
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118 SESRIC OIC Health 

Report 2017 

Research Poverty 

Alleviation 

Diverse - October 2017 

SESRIC 

This report evaluates the health performance of OIC member 

countries by analysing the trends in major health indicators. 

The report will be mainly structured around the six thematic 

areas of cooperation identified under the OIC Strategic Health 

Programme of Action (OIC-SHPA) 2014-2023. 

119 SESRIC Labour Market 

Strategy Proposal 

Research Poverty 

Alleviation 

Diverse - October 2017 

SESRIC 

3rd Islamic Conference of Labour Ministers requested SESRIC 

to prepare a strategy proposal for labour market in OIC 

countries. The proposal will be submitted to the 4th Session of 

the Conference. 

120 SESRIC OIC Environment 

Report 

Research Agriculture, 

Poverty 

Alleviation 

Increasing productivity, 

Regulatory framework and 

institutional capacity, 

Productive capacity of poor 

- October 2017 

SESRIC 

This report aims to discuss major environmental issues in OIC 

member countries against the backdrop of historic Paris 

Agreement on Climate Change. The report will also provide 

policy recommendations for enhancing bilateral and intra-OIC 

regional cooperation to address environmental issues. 

121 SESRIC Elderly and 

People with 

Special Needs in 

OIC Member 

Countries 

Research Poverty 

Alleviation 

Diverse - 2017 SESRIC This report looks at the profile of elderly people and people 

with special needs in three sub- groups: people with mental 

disabilities, people with psychological special needs, and 

people with mental disabilities. 

122 SESRIC D-8 Economic 

Outlook Report 

2016 

Research All Cooperation 

Areas 

Diverse D-8 December 2016 

SESRIC 

This report analyses the trends in major economic indicators for 

the D-8 member countries during the latest five-year period.  

The report will also highlight a number of constraints and 

challenges confronting the D-8 economies. 

123 SESRIC Moving from 

MDGs to SDGs: 

Prospects and 

Challenges for 

OIC Member 

Countries 

Research All Cooperation 

Areas 

Diverse - December 2016 

SESRIC 

This study provides a comprehensive analysis of the progress 

towards achieving the MDGs in OIC member countries based 

on the latest statistics and information. The study also identified 

some major challenges and prospects for achieving the SDGs 

in OIC member countries. 

124 SESRIC Labour Market 

Strategy Proposal 

Research Poverty 

Alleviation 

Diverse - November , 2017 

SESRIC 

The draft document proposes five areas of cooperation: 

encouraging participation to labour market; enhancing 

employability; protecting the workers’ safety and well-being; 

promoting labour productivity; and reducing unemployment. It 

will be submitted to the 4th ICLM to be held in Saudi Arabia 

in November 2017 

125 SESRIC Tourism Satellite 

Accounts 

Statistical 

Training 

Tourism Statistical Capacity Building 

Programs 

Department of Statistics (DoS) of 

Malaysia +  Suriname Tourism 

Foundation 

14 – 16 February 

2017 Paramaribo, 

Suriname 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas of the 

tourism sector is capacity building and training programs. In 

Chapter 3.3, the Strategy clearly puts forward that “tourism 

data collection in many COMCEC members is inadequate to 

either limited capacity in data collection or lack of awareness 

regarding its importance” and additionally underlines that 

“Unavailability of reliable data hampers producing a sound 

analysis of the sector and hence, an effective cooperation 

framework”. In this respect, the training programmes and 

workshop that have been organized by SESRIC enhance data 

collection and data analysing capacity, increase quality of 

service in tourism statistics and increase institutional capacity. 

126 SESRIC OIC Statistics 

(OICStat) 

Database on 

Tourism 

Updating 

Data 

Tourism Reliable and Up-To-Date 

Data 

- December 2016 – 

November 2017 

Ankara, Turkey 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas is Reliable 

and Up-To-Date Data. In this respect, OICStat database of 

SESRIC is hosting 7 indicators related to tourisms. 
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127 SESRIC Development and 

Promotion of 

Muslim Friendly 

Tourism in 

COMCEC 

Member 

Countries 

Training 

Program 

Tourism Capacity Building and 

Training Programs 

Funded by the COMCEC PCM 

Programme and implemented by 

SESRIC 

04-07 July 2017 

Ankara, Turkey 

Encouraged its relatively advanced members in tourism sector 

to share their experiences with and provide capacity building 

and training opportunities for the rest of the COMCEC 

members. 

128 SESRIC 5th Meeting of 

OIC/COMCEC 

Private Sector 

Tourism Forum 

Meeting  Tourism  Private Sector Involvement The Republic of Turkey Ministry of 

Culture and Tourism and COMCEC 

and OIC 

4 May, 2017  

Istanbul, Turkey 

Enhanced cooperation and effectiveness among OIC countries. 

129 SESRIC SESRIC awarded 

grant by 

COMCEC 

Grant award  Tourism  Private Sector Involvement COMCEC 27 March 2017 

Ankara, Turkey 

Enhanced tourism competitiveness 

130 SESRIC 10th Session of 

Islamic 

Conference of 

Tourism 

Ministers 

Conference  Tourism Covering all strategic output 

areas  

  12-14 November, 

2017 Dhaka, 

Bangladesh 

Enhanced cooperation and effectiveness among OIC countries. 

131 SESRIC Strategic 

Roadmap for the 

Development of 

Islamic Tourism 

in OIC Member 

Countries 

Research Tourism Diverse Republic of Indonesia, the OIC 

General Secretariat, IUT and SMIIC 

2017 SESRIC The Roadmap Document is intended to develop a framework in 

order to provide a systematic approach to promote cooperation 

among the member countries in Islamic tourism and specifies 

the needed actions for anticipated changes. It further outlines a 

guideline for the future development of Islamic tourism in OIC 

member countries. 

132 SESRIC International 

Tourism in D-8 

Countries: 

Prospects and 

Challenges 2016 

Research Tourism Diverse D-8 December 2016 

SESRIC 

This Report examines the performance and economic role of 

international tourism sector in D-8 countries in the latest five-

year period for which the data are available. It also focuses on 

Islamic Tourism in D-8 Countries 

133 SESRIC OIC Tourism 

Report 2017 

Research Tourism Regulatory framework, 

Community based tourism, 

Marketing strategies 

- September 2017 

SESRIC 

This report examines the performance and the economic role of 

the international tourism sector in OIC member countries by 

analysing the latest available data on major indicators and 

highlighting major issues and challenges.  

134 ICCIA 3rd Training 

Program for 

Women Skill 

Development and 

Networking 

Training 

Program 

Trade Enhanced communication 

among private sector 

representatives / institutions 

of the Member States 

Local Academia 19th December 2016 

ICCIA Headquarters, 

Karachi, 

It was a series of 3rd Training Programme organized for women 

and youth. The purpose was to promote entrepreneurial 

activities for women and youth who were either doing business 

or planning to start businesses. The participants were trained to 

make marketing strategy for developing their products around 

customer needs 

135 ICCIA Overview of 

Youth in OIC 

Countries and the 

Role of Ethics in 

Doing Business 

Workshop Trade Enhanced communication 

among private sector 

representatives / institutions 

of the Member States 

Local Academia 28th March 

2017ICCIA 

Headquarters, 

Karachi 

The participants especially youth from a reputed Institute learnt 

as to how ethics can play the role in the corporate world. OIC 

role in the promotion of Youth in Islamic Countries was also 

highlighted.  
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136 ICCIA Key 

Infrastructure 

Development for 

Rural Growth for 

OIC Countries 

Workshop Trade Enhanced communication 

among private sector 

representatives / institutions 

of the Member States 

FAO/PGTF / UNOSSC 24-26th April 2017 

Istanbul, Republic of 

Turkey 

Provided an overall review of problem, issues and strategic 

option in developing backbone and supporting infrastructure 

for rural development. The thrust of the workshop was on Cold 

Chain System and other related infrastructure in developing a 

competitive rural economy. Highlighted the importance of 

developing the clusters of profitable small-medium-and large-

scale farms and associated agribusinesses in selected Corridors 

from OIC region. 

137 ICCIA Training Program 

on 

Entrepreneurship 

Development 

through IT for 

OIC Countries 

Training 

Program 

Trade Enhanced communication 

among private sector 

representatives / institutions 

of the Member States 

PGTF / UNDP / Sharjah Chamber 7-9th August 2017,  

Sharjah, UAE 

The intended outcome of the Training Program was to create in 

the long term a platform that will focus on knowledge sharing, 

best practices and experiences; exchanging new ideas and 

explore opportunities and harness the true potential existing in 

the OIC Member States 

138 ICCIA Forum/Workshop 

for Private Sector 

Investors in the 

area of 

Development of 

Islamic Tourism. 

Forum / 

Workshop 

Trade Enhanced communication 

among private sector 

representatives / institutions 

of the Member States 

MCs Postponed on the 

request of the hosting 

country 

Cairo, Arab Republic 

of Egypt 

Outcome to be determined after the Meeting 

139 ICDT Training Seminar 

on Industrial 

Property and 

Industrial 

contracts 

agreements in 

Arab Countries 

Training 

Seminar 

Trade Developing intra-OIC Trade Ministry in Charge of Industry of 

Morocco, AIDMO, OMPIC, WIPO 

20-22 December 

2016 Casablanca/ 

Morocco 

Building Capacity of participating OIC Member States on 

various Intellectual Property Issues. 

140 ICDT 15th Meeting of 

the Economic 

Counselors of the 

OIC Embassies 

accredited in 

Rabat 

Meeting Trade Developing intra-OIC Trade OIC Member States 19 January 2017 

Rabat/ Morocco 

Raising Awareness of OIC Member States about ICDT future 

and planned activities for 2017. 

141 ICDT workshop on the 

Mechanisms for 

settlement of 

Trade and 

Investment 

Disputes among 

the OIC Member 

States 

Training 

Seminar 

Trade Developing intra-OIC Trade Ministry in Charge of Industry of 

Morocco, International Islamic 

Center for Reconciliation and 

Arbitration (IICRA) 

20-21 February 2017 

Casablanca/Morocco 

Sharing experiences with the OIC Member Countries and 

International Experts in the field of Trade and Investment 

Disputes Settlement and participants proposed to establish 

national and OIC Arbitration Centre for more regulating trade 

and investment flows of Member States 

142 ICDT Seminar on Trade 

in Services 

Seminar Trade Developing intra-OIC Trade Mınistry in Charge of Foreign Trade 

of Morocco SESRIC, ITC, WTO, 

OIC Member States 

22-24 March 2017 

Casablanca/Morocco 

The training contributed to enhancing the awareness of the 

importance of the sector of services in regional economic 

integration through the implementation of the new generation 

of free trade agreements and  building capacity of OIC Member 

States’ to negotiate in the field of Trade in Services and to 

increase their capacity to promote trade in services at the OIC 

level, thus boosting intra-OIC trade and assisting OIC Member 

States to achieve relevant sustainable development goals. 
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143 ICDT 10th Exhibition 

of Agribusiness 

Industries in the 

OIC Member 

States 

Trade Fair Seminar Developing intra-OIC Trade Ministry of Agriculture of the 

Kingdom of Saudi Arabia 

10-13 April 2017 

Jeddah/KSA 

Promoting trade among participating OIC Member States in the 

agribusiness sector.  

144 ICDT Workshop on the 

impact of Brexit 

on the Economies 

of the OIC 

Member States 

Seminar Trade Developing intra-OIC Trade DRMC/IDB, Ministry of Economy 

of UAE 

18-19 April 2017 

Dubai - United Arab 

Emirates 

participants took stock of the importance of Brexit on Member 

Countries' economies and agreed to propose OIC Common 

Solution on Brexit implication  and seeking the views of 

Member States on this issue and present to OIC Member States 

the preliminary findings of the joint study on Brexit 

145 ICDT Workshop on the 

preparation of 

WTO Ministerial 

Conference 

11:An African 

Perspective 

Seminar Trade Developing intra-OIC Trade DRMC/IDB, Ministry of Foreign 

Trade of Morocco 

17-19 July 2017 

Casablanca/Morocco 

The workshop provides technical assistance and capacity 

building to the officials and the private sector in OIC Member 

States in the area of WTO Trade Negotiations and the 

preparatory of WTO upcoming Ministerial Meeting to be held 

in Argentina on December 2017. 

146 ICDT Workshop on 

TPS/OIC of the 

OIC Member 

States 

Training 

Seminar 

Trade Developing intra-OIC Trade Ministry of Trade of Indonesia and 

CCO 

13-14 September 

2017 Jakarta, 

Indonesia 

enhancing the awareness of public and private sector of the 

Indonesia, Brunei and Malaysia of the importance of TPS/OIC 

in trade integration among the OIC Member States and 

speeding up the signature and ratification of Indonesia and 

Brunei of TPS/OIC Agreement and its protocols with a view of 

reaching the goal of 25% intra-OIC Trade share by 2025 

147 ICDT OIC-Asia –Africa 

Trade and 

Investment 

Forum 

Business 

Forum 

Trade Developing intra-OIC Trade OIC Business Center Malaysia 19-20 September 

2017 Kuala Lumpur, 

Malaysia 

Coordination via emails and tel between organisers and 

Member Countries. contributing to the increase trade and 

investment flows between OIC Asian and African Countries 

148 ICDT 3rd Forum of the 

OIC TPOs 

Forum Trade Developing intra-OIC Trade Morocco Export and ITFC 11-12 October 2017 

Casablanca, Morocco 

to strengthen coordination and create a dynamic of cooperation 

between the Trade Promotion Organs of the OIC Member 

States, and to exchange experiences in the field of capacity 

building of Trade Promotion Organs with a view to improving 

their services. 

149 ICDT Forum on the role 

of Industrial Free 

Zones in 

attracting 

Industrial 

Investment and 

Expanding 

Exports 

Forum Trade Developing intra-OIC Trade AIDMO 23-25 October 2017 

Tangiers, Morocco 

increasing collaboration between OIC Member States in the 

field of Industrial development in free zones 

150 ICDT Workshop on 

Non-Tariff 

Barriers among 

the OIC Member 

States 

Seminar Trade Developing intra-OIC Trade COMCEC 24-25 October 2017 

Rabat, Morocco 

to identify and analyze non-tariff barriers to Trade and their 

impact on Trade of the OIC Member Countries and contribute 

to the progressive removal of these barriers hampering the 

intra-OIC Trade development 

151 ICDT 1st OIC Green 

Economy Expo 

Expo and 

Forum 

Trade Developing intra-OIC Trade Ministry of Environment and 

Sustainable Development, Ministry 

of Energy and Development of 

Renewable Energies, National 

Agency for Renewable Energies 

(ANER) 

26-29 October 2017 

Dakar, Senegal 

Outcomes to be determined after the events 
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152 ICDT Buyers/Sellers 

Meeting on 

pharmaceuticals 

Business 

Forum 

Trade Developing intra-OIC Trade - Ministry of Health and Public 

Hygiene, - Ministry of Trade, 

Handicrafts and SMEs Promotion of 

Cote d’Ivoire, ITFC 

2-3 November 2017 

Abidjan Côte 

d’Ivoire 

Connecting exporters and importers of African and Arab 

Countries for enhancing trade and investment flows within the 

framework of Arab African Trade Bridge of ITFC 

153 ICDT 5th OIC Halal 

Expo 

Expo and 

Forum 

Trade Developing intra-OIC Trade Ministry of Economy of Turkey, 

SMIIC, ITFC, ICCIA 

20-23 November 

2017 Istanbul/Turkey 

Enhancing trade and investment flows among the OIC Member 

States in Halal Sector 

154 IDB Group Launching Forum 

of the Arab 

Africa Trade 

Bridges (AATB) 

Program 

Ministerial 

Forum on 

trade dev and 

economic 

integrtation,  

Trade Trade Promotion and 

Facilitation 

MoT, National TSIs frArab/African 

MCs. 

22-23 Feb 2017 

Rabat, Morocco 

Organized the Launching Forum of the AATB to present draft 

3 years work program  

155 IDB Group OIC TPOs Forum Capacity 

Development, 

Trade 

cooperation 

Trade Capacity Development TPOs, TSIs in MCs  11 & 12 October 

2017 Morocco 

TPOs from both Arab and African MCs will meet and exchange 

experiences, develop institutional cooperation between them 

and with the other MCs’ TPOs. 

156 IDB Group Forum on “The 

Promotion of 

Arab Exports to 

Africa” 

Trade 

Development 

Trade Trade facilitation Trade 

Developmt 

Arab&African Companies, 

chambers of Commerce and 

Financing Institutions 

28 October 2017 

Duabi 

This Forum aims at bringing together the Arab and African 

Businessmen, highlight the success stories in the Arab African 

Business Dev and expose the financing tools offered by the 

Financing Institutions. Ex: ITFC, BADEA, ... 

157 IDB Group Reverse Linkage 

Initiative In 

Guinea 

“Recovery of the 

Private Sector in 

Guinea” 

TA & Cap. 

Dev. Program 

Trade Trade Promotion Capt. Dev. Tunisian Agency of Tech, 

Cooperation, Min. Of Trade of 

Guniea, IDBG 

Sept 2017- Guinea, 

Tunisia 

Institutional capacity development for TSIs provided, National 

Quality Infrastructure to be developed; SMEs supported in that 

regard, Trade facilitation measures identified & implemented 

158 IDB Group B2B Meeting for 

Pharmaceuticals, 

Medical 

Equipments 

B2B Meeting Trade Trade Promotion MOT & Min of Health, ICDT 2&3 Nov. 2017 Cote 

D’lvoire 

Provide platform for companies to present their products, 

facilitate intra-OIC trade partnership 

159 IDB Group B2B Meeting for 

Marine Industry 

Int. 

Exhibition 

B2B Meeting 

Trade Trade Promotion ICDT March 2018 Dakar, 

Senegal 

  

160 IDB Group Side event During 

6th Global Review 

of Aid for Trade 

on “IDBG 

Promoting 

Connectivity 4 

Development 

Seminar Trade Trade Promotion Trade 

Facilitation 

MCs, Int. Orgs.  11 July 2017 Geneva Participants were informed IDBG efforts, projects both 

infrastructure projects, trade, investment financing facilities, 

and its TA interventions aiming at promoting connectivity 

among its MCs. 

161 SESRIC International 

Trade Statistics 

Statistical 

Training 

Trade Trade Promotion National Statistical Institute (INS) 

of Cameroon +  National Institute of 

Statistics and Economic Analysis 

(INSAE) of Benin  

29 November – 2 

December 

2016Cotonou, Benin 

The COMCEC Strategy refers to improvement of trade related 

institutional and human capacity of the member states by 

facilitating exchange of experiences and know-how among 

them. In Chapter 3.1, the Strategy gives place to Trade 

Promotion as one of the outputs of Trade. In this regard, the 

training programmes and workshops that have been organized 

by SESRIC contribute to increase awareness of ongoing trade 

projects and enhance communication among private sector 

representatives / institutions of the member states. 
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162 SESRIC International 

Trade Statistics 

Statistical 

Training 

Trade Trade Promotion  Statistical Centre of Iran (SCI) + 

Central Statistics Organization 

(CSO) of Afghanistan 

8 - 10 January 2017 

Kabul, Afghanistan 

The COMCEC Strategy refers to improvement of trade related 

institutional and human capacity of the member states by 

facilitating exchange of experiences and know-how among 

them. In Chapter 3.1, the Strategy gives place to Trade 

Promotion as one of the outputs of Trade. In this regard, the 

training programmes and workshops that have been organized 

by SESRIC contribute to increase awareness of ongoing trade 

projects and enhance communication among private sector 

representatives / institutions of the member states. 

163 SESRIC International 

Trade Statistics 

Technical 

Mission 

Trade Trade Promotion National Statistical Institute (INS) 

of Cameroon + National Institute of 

Statistics (INS) of Cote d'Ivoire 

1 – 3 August 2017 

Abidjan, Cote 

d’Ivoire 

The COMCEC Strategy refers to improvement of trade related 

institutional and human capacity of the member states by 

facilitating exchange of experiences and know-how among 

them. In Chapter 3.1, the Strategy gives place to Trade 

Promotion as one of the outputs of Trade. In this regard, the 

training programmes and workshops that have been organized 

by SESRIC contribute to increase awareness of ongoing trade 

projects and enhance communication among private sector 

representatives / institutions of the member states. 

164 SESRIC International 

Trade Statistics 

Statistical 

Training 

Trade Trade Promotion Department of Statistics (DoS) of 

Malaysia + BPS-Statistics Indonesia 

28 – 29 August 2017 

Jakarta, Indonesia 

The COMCEC Strategy refers to improvement of trade related 

institutional and human capacity of the member states by 

facilitating exchange of experiences and know-how among 

them. In Chapter 3.1, the Strategy gives place to Trade 

Promotion as one of the outputs of Trade. In this regard, the 

training programmes and workshops that have been organized 

by SESRIC contribute to increase awareness of ongoing trade 

projects and enhance communication among private sector 

representatives / institutions of the member states. 

165 SESRIC OIC Statistics 

(OICStat) 

Database on 

Trade 

Updating 

Data 

Trade Reliable and Up-To-Date 

Data 

- December 2016 – 

November 2017 

Ankara, Turkey 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas is Reliable 

and Up-To-Date Data. In this respect, OICStat database of 

SESRIC is hosting 18 indicators related to trade. 

166 SESRIC Impact of Brexit 

on the Economies 

of the OIC 

Member State 

Workshop  Private sector in 

Economic 

cooperation 

Diverse  ICDT and IDB 18-19 April 

2017Dubai, UAE 

Understood the impact of Brexit and enhance economic 

cooperation among the member states. 

167 SESRIC Trade in Services 

for OIC Member 

States 

Training 

Workshops 

Trade  Trade promotion Ministry in charge of Foreign Trade 

of the Kingdom of Morocco, 

Islamic Centre for Development of 

Trade (ICDT) and the International 

Trade Centre (ITC)+ World Trade 

Organization (WTO) and United 

Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD) 

22-24 March 2017 

Casablanca Morocco 

The workshop was to build capacity of OIC Member States to 

negotiate in the field of Trade in Services and to increase their 

capacity to promote trade in services at the OIC level, thus 

boosting intra-OIC trade and assisting OIC Member States to 

achieve relevant sustainable development goals. 

168 SESRIC Impact of Brexit 

on OIC Member 

Countries 

Research Trade, Financial 

Cooperation 

Diverse ICDT, IDB January 2017 

SESRIC 

This study aims to investigate mainly the socio-economic 

ramifications of Brexit for the OIC countries and what 

opportunities this hold for a deeper intra-OIC cooperation. 

169 SESRIC Joint Publication 

with the UNDP 

  Economic 

cooperation  

Diverse  SESRIC and UNDP Istanbul 

International Centre for Private 

Sector in Development (IICPSD) 

15 May 2017 Jeddah, 

Saudi Arabia 

The joint publication entitled “Engaging the Private Sector in 

Skills Development: a Best Practices Guideline and Toolkit” 

will  provide results on how the private sector can contribute to 

active labour market measures to complement effort of 

addressing the lack of relevant skills for disadvantaged youth, 

women and other marginalized groups. 
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170 SESRIC Modelling the 

Youth Economic 

Empowerment in 

Palestine 

Seminar  Economic 

cooperation  

Productive capacity of the 

poor 

  15 May 2017 Jeddah, 

Saudi Arabia 

Contributed to promote poor people oriented programs to 

increase the productivity.  

171 SESRIC Kick-Off Meeting 

for the SME 

Development and 

Empowerment 

Project 

Meeting  Economic 

cooperation 

Diverse  Libyan Programme for 

Reintegration and Development 

(LPRD) and the Islamic 

Development Bank (IDB) in 

Istanbul, Turkey 

06-07 February 2017 

Istanbul, Turkey 

The meeting was to come out with an implementation plan for 

building a Libyan SME Incubator Centre which will help in 

developing the Libyan economy through supporting 

entrepreneurships. 

172 SESRIC Reforming 

International 

Investment 

Agreements: An 

Action Plan 

Training  Economic 

cooperation   

Diverse  Islamic Development Bank Group 

Investment Promotion Technical 

Assistance Program (ITAP) of the 

Islamic Corporation for the 

Insurance of Investment and Export 

Credit (ICIEC) of Islamic 

Development Bank Group the 

United Nations Conference on 

Trade and Development 

(UNCTAD), and Moroccan 

Investment Development Agency. 

23-26 January 2017 

Casablanca, Morocco 

The training program was to deepen the understanding of the 

participants on challenges in International Investment 

Agreements (IIA), to identify and examine issues, problems 

and interests and to ensure that the concerns of investors are 

adequately addressed. The course benefited from the use of 

UNCTAD's most recently developed Investment Policy 

Framework for Sustainable Development (IPFSD), and 

UNCTAD's Roadmap for IIA Reform. 

173 SMIIC 13th Meeting of 

the SMIIC Board 

of Directors 

(BOD) 

Meeting Trade Trade liberalization SMIIC Member States 16 December 2016 

Istanbul, Turkey 

Regular meeting in which Member States reviewed and 

discussed activities of SMIIC. 

174 SMIIC 10th General 

Assembly (GA) 

Meeting 

Meeting Trade Trade liberalization SMIIC Member States 17 December 2016 

Istanbul, Turkey 

Regular meeting in which Member States reviewed and 

discussed activities of SMIIC. 

175 SMIIC World Halal 

Summit (WHS) 

Conference Trade Trade liberalization SMIIC GS 15-17 December 

2016 Istanbul, 

Turkey 

The summit brought together around 10,000 people from all 

over the world along with prominent speakers from leading 

countries on Halal. World Halal Summit Istanbul, the biggest 

halal event in the sector, has created a platform where the views 

and experiences of international speakers from 26 countries 

were shared with the audience. 

176 SMIIC 4th OIC Halal 

Expo and Forum 

Expo Trade Trade liberalization SMIIC GS and ICDT 15-17 December 

2016 Istanbul, 

Turkey 

OIC Expo visited by 10,000 people provided a platform for 

relevant stakeholders to enhance their networks and to see the 

latest developments in Halal industry.  

177 SMIIC 1st Meeting of 

the Task Force 

Group(TFG) 

Meeting Trade  Trade liberalization SMIIC Member States 16-17 January 2017 

Istanbul, Turkey 

Meeting of the TSG for the discussion of comments/feedbacks 

received from Member States regarding the revision of the 

SMIIC internal documents. 

178 SMIIC 2nd Meeting of 

the Task Force 

Group(TFG) 

Meeting Trade  Trade liberalization SMIIC Member States 16-17 February 2017 

Dubai/ United Arab 

Emirates 

Meeting of TFG in which the study and draft revisions of the 

SMIIC Internal Documents to be submitted to the approval of 

the SMIIC GA was finalized. 

179 SMIIC 14th Meeting of 

the SMIIC Board 

of Directors 

(BOD) 

Meeting Trade Trade liberalization SMIIC Member States 14 March 2017 

Istanbul, Turkey 

Regular meeting in which Member States reviewed and 

discussed activities of SMIIC. 

180 SMIIC Technical 

Committee Week 

1 

Technical 

Meeting 

Trade Trade liberalization SMIIC GS and Members States 26-31 March 2017 

Istanbul, Turkey 

Technical Committees 4, 5, 8 &9 worked to finalize scope, 

discussed their business plans and/or new projects. 

181 SMIIC SMIIC/TC1 Halal 

Food Issues 

Meeting 

Technical 

Meeting 

Trade Trade liberalization SMIIC GS and Members States 26.March 2017 

Istanbul, Turkey 

TC1 discussed revision works of OIC/SMIIC 1. 
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182 SMIIC SMIIC/TC2 Halal 

Cosmetic Issues 

Meeting 

Technical 

Meeting 

Trade Trade liberalization SMIIC GS and Members States 27.March 2017 

Istanbul, Turkey 

TC2 continued final work on the development of the Halal 

Cosmetic Standard. 

183 SMIIC SMIIC 

CCA(Committee 

on Standards for 

Conformity 

Assessment) 

Meeting 

Technical 

Meeting 

Trade Trade liberalization SMIIC GS and Members States 29.March 2017 

Istanbul, Turkey 

SMIIC CCA continued works on the revision of OIC/SMIIC 2 

and 3. 

184 SMIIC 11th General 

Assembly (GA) 

Meeting 

Meeting Trade Trade liberalization SMIIC Member States 07 May 2017  

Istanbul, Turkey 

Regular meeting in which Member States reviewed and 

discussed activities of SMIIC. 

185 SMIIC 4th Metrology 

Committee(MC) 

Meeting 

Meeting Trade Trade Facilitation SMIIC GS and SMIIC Metrology 

Council 

08.May 2017 

Istanbul, Turkey 

MC discussed the latest developments, revised MC TOR and 

elected their Chairman and Vice-Chairman of the Council. MC 

discussed possible projects and training activities for enhancing 

their capacity building in metrology field. 

186 SMIIC 2017 Technical 

Committee Week 

2 

Technical 

Meeting 

Trade Trade liberalization SMIIC GS and Members States 22-24 May 2017 

Istanbul, Turkey 

Technical Committees 3, 6, 7, 11 and 12 worked to finalize 

scope, discussed/finalize their business plans and/or new 

projects. 

187 SMIIC 2017 Technical 

Committee Week 

3 

Technical 

Meeting 

Trade Trade liberalization SMIIC GS and Members States 25-30 September 

2017 Istanbul, 

Turkey 

All Technical Committees worked to finalize scope, 

discussed/finalized their business plans, new projects, draft 

standards 

188 SMIIC SMIIC 

CCA(Committee 

on Standards for 

Conformity 

Assessment) 

Meeting 

Technical 

Meeting 

Trade Trade liberalization SMIIC GS and Members States 25-30 September 

2017 Istanbul, 

Turkey 

SMIIC CCA continued works on the revision of OIC/SMIIC 2 

and 3. 

189 SMIIC 15th Meeting of 

the SMIIC Board 

of Directors 

(BOD) 

Meeting Trade Trade liberalization SMIIC Member States 25 November 2017 

Istanbul, Turkey 

Regular meeting for Member States to discuss and review 

activities of SMIIC. 

190 SMIIC 12th General 

Assembly (GA) 

Meeting 

Meeting Trade Trade liberalization SMIIC Member States 26 November 2017  

Istanbul, Turkey 

Regular meeting for Member States to discuss and review 

activities of SMIIC. 

191 SMIIC Istanbul 2017 

World Halal 

Summit (WHS) 

Conference Trade Trade Facilitation SMIIC GS 23-25 November 

2017 Istanbul, 

Turkey 

International conference aiming to gather stakeholders of the 

Halal industry to exchange views and experiences. 

192 SMIIC 5th OIC Halal 

Expo 

Expo Trade Trade Facilitation SMIIC GS and ICDT 23-25 November 

2017 Istanbul, 

Turkey 

OIC Expo to provide a platform for relevant stakeholders to 

enhance their networks and to see the latest developments in 

Halal industry. 

193 SESRIC Transport 

Statistics 

Statistical 

Training 

Transport and 

Communications 

Institutional and Human 

Capacity 

Central Agency for Public 

Mobilization and Statistics 

(CAPMAS) of Egypt  +  Central 

Bureau of Statistics (CBS) of Sudan 

28 November – 1 

December 2016 

Khartoum, Sudan 

In the COMCEC Strategy, it is stated that “COMCEC will 

promote studies and activities that aim at improving the 

institutional and human capacity of relevant government and 

nongovernment institutions of the member countries”. In this 

respect, the training contributed on increasing interactions 

between peer institutions of the Member States and enhancing 

professional skills of human resources. 
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194 SESRIC Community 

Outreach 

Through Social 

Media for 

National 

Statistics Offices 

Statistical 

Training 

Transport and 

Communications 

Institutional and Human 

Capacity 

National Institute of Statistics (INS) 

of Cote d'Ivoire +  General 

Directorate of Statistics and 

Economic Studies (DGSEE) of 

Gabon 

13 – 14 March 2017 

Libreville, Gabon 

In the COMCEC Strategy, it is stated that “COMCEC will 

promote studies and activities that aim at improving the 

institutional and human capacity of relevant government and 

nongovernment institutions of the member countries”. In this 

respect, the training contributed on increasing interactions 

between peer institutions of the Member States and enhancing 

professional skills of human resources. 

195 SESRIC Transport 

Statistics 

Statistical 

Training 

Transport and 

Communications 

Institutional and Human 

Capacity 

National Bureau of Statistics (NBS) 

of Nigeria + Uganda Bureau of 

Statistics (UBOS) 

9 – 10 August 2017 

Kampala, Uganda 

In the COMCEC Strategy, it is stated that “COMCEC will 

promote studies and activities that aim at improving the 

institutional and human capacity of relevant government and 

nongovernment institutions of the member countries”. In this 

respect, the training contributed on increasing interactions 

between peer institutions of the Member States and enhancing 

professional skills of human resources. 

196 SESRIC OIC Statistics 

(OICStat) 

Database on  

Transport and 

Communications 

Updating 

Data 

Transport and 

Communications 

Reliable and Up-To-Date 

Data 

- December 2016 – 

November 2017 

Ankara, Turkey 

In the COMCEC Strategy, one of the output areas is Reliable 

and Up-To-Date Data. In this respect, OICStat database of 

SESRIC is hosting 5 indicators related to transport and 

communications. 

197 SESRIC Knowledge and 

Experience 

Sharing 

Workshop on 

“Media Literacy” 

in Indonesia 

Workshop  Transport and 

Communications 

Institutional and Human 

Capacity 

IBRAF 20-23 February 2017 

Bandung, Indonesia 

Increased cooperation among Islamic Countries Broadcasting 

Regulatory against the backdrop of digitalisation and 

convergence. 

198 SESRIC Postal Codes and 

Addressing 

System 

Training 

course  

Transport and 

Communications 

Institutional and Human 

Capacity 

PTT, Turkey 16-18 May 2017 

Ramallah, Palestine 

Increased cooperation among Islamic Countries regarding 

postal service 

199 SESRIC Cross Border 

Activities 

Training 

course 

Transport and 

Communications 

Institutional and Human 

Capacity 

Bangladesh Railway 21-22 December 

2016 Dhaka, 

Bangladesh 

Enhanced knowledge and experience on railway sector in 

Bangladesh 

200 SESRIC Training 

Workshop on 

“Health 

Journalism 

Training 

Workshop 

Transport and 

communications 

Institutional and Human 

Capacity 

ISESCO, Anadolu Agency (AA) 08-18 August 2017 

Ankara, Turkey 

Journalists were equipped with further knowledge and skills 

regarding health journalism. At the same time, they were 

informed about the current situation of health in OIC Member 

Countries. More visibility was gained in the media about OIC 

efforts in the domain of health. 

201 SESRIC SESRIC signed 

MoU with 

Anadolu Agency 

(AA 

MoU Transport and 

communications 

Diverse  Anadolu Agency (AA) 03 March 2017 

Ankara, Turkey 

The MoU aims at bringing about a synergy between SESRIC 

and AA on capacity building directed towards staff members of 

news agencies across OIC member countries, as well as 

enhancing exchange of information and expertise among the 

agencies on key issues with regards to the news industry, 

notably in the effort to establish an “Islamic World News 

Agencies Cooperation Network”. 

202 SESRIC Short Film on 

Syria 

Film  Transport and 

communications 

Diverse - 27 January 2017 

Istanbul, Turkey 

The film aimed to increase the awareness towards the Syrian 

refugees who put their lives in danger for crossing the 

Mediterranean Sea in hope of reaching Europe. 

203 SESRIC Transportation 

for Development 

Research Transportation 

and 

Communications 

Diverse - November 2017 

SESRIC 

This report looks at the transportation sector in OIC countries 

in a comparative perspective. It investigates the performance of 

the different modes of transportation under three broad 

categories: land, water and air transportation. The report also 

highlights the relationship between transportation and trade and 

tourism. 
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203 CCO 9th  Meeting of 

the  Agriculture 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Agriculture Increasing productivity MCs, OIC and other international 

institutions, private sector  

representatives 

February 23rd, 2017 

Ankara/Turkey 

The 9th Meeting of the COMCEC Agriculture Working Group 

was held with the theme of “Reducing Food Waste in the OIC 

Member Countries” and a research report was prepared 

specifically for this meeting. The participants shared their 

experiences, major causes and measures of food waste during 

the Meeting. At the end of the meeting,  policy 

recommendations have been formulated regarding reducing 

food waste in the member countries. 

204 CCO 10th  Meeting of 

the  Agriculture 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Agriculture Market Performance and 

Access 

Regulatory Framework and 

Institutional Capacity 

MCs, OIC and other international 

institutions, private sector  

representatives 

September 28th, 

2017 

Ankara/Turkey 

The 10th Meeting of the COMCEC Agriculture Working 

Group was held with the theme of “Improving Agricultural 

Market Performance: Creation and Development of Market 

Institutions” and a research report was prepared specifically for 

this meeting. The participants shared their experiences, 

achievements and challenges in improving market performance 

through creation and development of market institutions in their 

respective countries.. At the end of the meeting,  policy 

recommendations have been formulated regarding creation and 

development of market institutions in the member countries. 

205 CCO 8th Meeting of 

the  Financial 

Cooperation 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Financial 

Cooperation 

 Training, R&D Activities 

and Statistics  

Regulatory and supervisory 

cooperation 

MCs, OIC and other international 

institutions, private sector  

representatives 

March 30th, 2017 

Ankara 

The 8th Meeting of the COMCEC Financial Cooperation 

Working Group was held with the theme of “Improving Public 

Debt Management in the OIC Member Countries” and a 

research report was prepared specifically for this meeting. The 

participants shared their experiences on public debt 

management and identifed common challenges in this regard. 

At the end of the meeting,  policy recommendations have been 

formulated regarding improving public debt management. 

206 CCO 9th Meeting of 

the  Financial 

Cooperation 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Financial 

Cooperation 

 

Visibility of Financial 

Markets 

 Training, R&D Activities 

and Statistics 

MCs, OIC and other international 

institutions, private sector  

representatives 

October 26th, 2017 

Ankara 

The 9th Meeting of the COMCEC Financial Cooperation 

Working Group was held with the theme of “Diverisification of 

Islamic Financial Instruments” and a research report was 

prepared specifically for this meeting. The participants shared 

their experiences on diversification of Islamic financial 

instruments and identifed common challenges in this regard. At 

the end of the meeting,  policy recommendations have been 

formulated regarding diversification of Islamic financial 

instruments. 

207 CCO 9th  Meeting of 

the  Poverty 

Alleviation 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

 Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness, 

Productive capacity of the 

Poor 

MCs, OIC and other international 

institutions and NGOs 

April 6th, 2017 

Ankara/Turkey 

The 9th  Meeting of the  Poverty Alleviation Working Group 

was held on 6th April, 2017 with the theme of "Malnutrition in 

the OIC Member Countries: A Trap for Poverty". The 

participants shared their experiences, achievements and 

challenges in reducing malnutrition in their countries. The 

Meeting considered the study titled “Malnutrition in the OIC 

Member Countries: A Trap for Poverty”. The Meeting has 

come up with policy recommendations for reducing 

malnutrition in the member countries. 
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208 CCO 10th  Meeting of 

the  Poverty 

Alleviation 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

 Poverty 

Alleviation 

Aid Effectiveness, 

Productive capacity of the 

Poor 

MCs, OIC and other international 

institutions and NGOs 

October 5th, 2017 

Ankara/Turkey 

The 10th  Meeting of the  Poverty Alleviation Working Group 

was held on 5th October, 2017 with the theme of "Education of 

Disadvantaged Children in the OIC Member Countries: The 

Key to Escape from Poverty". Participants shared their 

experiences, best practices and challenges in education of 

disadvantaged children in their countries. The Meeting 

considered the study titled “Education of Disadvantaged 

Children in the OIC Member Countries: The Key to Escape 

from Poverty”. The Meeting has come up with policy 

recommendations for improving disadvantaged children's 

access to education in the member countries. 

209 CCO 9th  Meeting of 

the  Tourism 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Tourism Muslim Friendly Tourism: 

Regulating Accommodation 

Establishments in the OIC 

Member Countries 

MCs, OIC and other international 

institutions, private sector  

representatives 

February 16th, 2017 

Ankara 

The 9th Meeting of the COMCEC Tourism Working Group 

was held with the theme of “Muslim Friendly Tourism: 

Regulating Accommodation Establishments in the OIC 

Member Countries” and a research report was prepared 

specifically for this meeting. The participants shared their 

experiences, achievements and challenges in Muslim Friendly 

Tourism. At the end of the meeting,  policy recommendations 

have been formulated regarding MFT regulations in the 

member countries. 

210 CCO 10th  Meeting of 

the  Tourism 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Tourism Risk and Crisis Management 

in the Tourism Sector: 

Recovery from Crisis in the 

OIC Member Countries 

MCs, OIC and other international 

institutions, private sector  

representatives 

September 21th, 

2017 

Ankara 

The 10th Meeting of the COMCEC Tourism Working Group 

was held with the theme of “Risk and Crisis Management in the 

Tourism Sector: Recovery from Crisis in the OIC Member 

Countries” and a research report was prepared specifically for 

this meeting. The participants shared their experiences, 

achievements and challenges inRisk and Crisis Management in 

the Tourism Sector. At the end of the meeting,  policy 

recommendations have been formulated regarding risk and 

crisis management in tourism sector in the member countries. 

211 CCO 9th  Meeting of 

the  Trade 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Trade Trade Facilitation MCs, OIC and other international 

institutions, private sector  

representatives 

March 9th, 2017 

Ankara/Turkey 

The 9th Meeting of the COMCEC Trade Working Group was 

held with the theme of “Single Window Systems in the OIC 

Member States for Facilitating Trade” and a research report 

was prepared specifically for this meeting. The participants 

shared their views on the benefits of SW Systems on trade 

facilitation, analayzed the current status of the SW Systems in 

the Member Countries as well as formulated policy 

recommendations. 

212 CCO 10th  Meeting of 

the  Trade 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Trade Trade Facilitation Trade 

Promotion 

MCs, OIC and other international 

institutions, private sector  

representatives 

November 2nd, 2017 

Ankara/Turkey 

The 10th Meeting of the COMCEC Trade Working Group was 

held with the theme of “Special Economic Zones in the OIC 

Member States” and a research report was prepared specifically 

for this meeting. The participants shared their experiences on 

developing special economic zones and identifed common 

challenges in this regard. At the end of the meeting,  policy 

recommendations have been formulated regarding special 

economic zones. 
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213 CCO 9th Meeting of 

the  Transport 

and 

Communications 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Transportation 

and 

Communications 

 Information and 

Communications 

Technologies 

MCs, OIC and other international 

institutions, private sector  

representatives 

March 16th, 2017 

Ankara/Turkey 

The 9th Meeting of the COMCEC Transport and 

Communications Working Group was held on March 16th, 

2017 in Ankara, Turkey with the theme of “Increasing 

Broadband Internet Penetration in the OIC Member Countries”. 

The Meeting was attended by 12 Member Countries as well as 

private sector and international organizations' representatives. 

The participants shared their experiences, achievements and 

challenges in the field of broadband internet penetration. The 

Meeting considered the Study “Increasing Broadband Internet 

Penetration in the OIC Member Countries”. At the end of the 

meeting,  policy recommendations were formulated regarding 

broadband internet penetration. 

214 CCO 10th Meeting of 

the  Transport 

and 

Communications 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Transportation 

and 

Communications 

 Transport Infrastructure 

Policies 

MCs, OIC and other international 

institutions, private sector  

representatives 

October 18th- 19th, 

2017 Ankara/Turkey 

The 10th Meeting of the COMCEC Transport and 

Communications Working Group was held on October 18th-

19th, 2017 in Ankara, Turkey with the theme of “Improving 

Transnational Transport Corridors in the OIC Member 

Countries: Concepts & Cases”. .The meeting was attended by 

the representatives of 24 Member States as well as private 

sector and international organizations’ representatives. The 

participants shared their experiences, achievements and 

challenges regarding transnational transport corridors. The 

meeting has mainly considered the study titled “Improving 

Transnational Transport Corridors in the OIC Member 

Countries: Concepts & Cases”. At the end of the meeting,  

policy recommendations were formulated regarding 

transnational transport corridors. 

 




