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 اإلنجليزيةب:  األصل
 

ــق ــــ ــ  رارــ
 الدورة الثالثة والثالثين
 التابعة للكومسيك

 (2017نوفمبر/تشرين الثاني  23إلى  20)اسطنبول، من 
  

إلى  20انعقدت الجلسة الثالثة والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( في األيام من 
 في اسطنبول، تركيا؛ 2017نوفمبر/تشرين الثاني  23

 أشادت اللجنة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة اإلسالمي الذي ُعقد في اسطنبول بجمهورية تركيا خالل
، التي أثنت على دور الكومسيك برئاسة رئيس جمهورية تركيا في المساهمة في تحقيق أهداف منظمة 2016أبريل/نيسان  15-14الفترة 

مي في المجال االقتصادي، حيث تم اإلعراب عن بالغ التقدير للنجاح في تنفيذ النظام األساسي للكومسيك واالستراتيجية التي التعاون اإلسال
 تم اعتمادها خالل القمة االستثنائية الرابعة؛

ومؤتمر القمة اإلسالمي بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة اإلسالمي، ومجلس وزراء الخارجية، والكومسيك  كما أشادت
، والدورة الرابعة واألربعين لمجلس وزراء الخارجية، والدورة الثانية 2009االستثنائي الرابع، ومؤتمر القمة االقتصادي للكومسيك في عام 

 والثالثين للكومسيك؛ 

لي: برنامج العمل المعتمد في الدورة بما ي 2025أكدت اللجنة من جديد على التزام جميع الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي و 
في اسطنبول بتركيا واستراتيجية الكومسيك التي اعتمدها  2016أبريل/نيسان  15-14الثالثة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي الذي عقد في 

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

مًا بإرسال تقارير التقدم، أوراق العمل الخاصة ببنود جدول األعمال المختلفة المقدمة من قبل األمانة العامة لمنظمة التعاون إذا تحيط عل
اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسريك(، والمركز 

(، ومعهد ICCIA(، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة )ICDTالتجارة ) اإلسالمي لتنمية
 (.SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

وقد أعربت الجلسة عن تقدير الدول األعضاء الستضافتها المؤتمرات الوزارية واالجتماعات وحلقات العمل والمعارض وغيرها من األنشطة 
 في مجاالت التعاون؛ 

سالمي كما أشادت بالجهود التي بذلتها األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب تنسيق الكومسيك ومؤسسات منظمة التعاون اإل
العاملة في مجال التعاون االقتصادي والتجاري، حيث مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب )سيرسيك(، والمركز 

الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، واالتحاد اإلسالمي و (، IDB(، والبنك اإلسالمي للتنمية )ICDTاإلسالمي لتنمية التجارة )
 (.  SMIIC(، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )OISAلمالكي السفن )
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 (2تقرير حول استراتيجية الكومسيك وتنفيذها )بند جدول األعمال: 

 أثنىبتقرير التقدم المقدم من مكتب تنسيق الكومسيك لتسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية؛ والذي  رحبت اللجنة -1
من الدول  طلبتعلى الدول األعضاء وعلى مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لما قدموه من إسهامات قّيمة في تنفيذ اإلستراتيجية، و

 األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي مزيًدا من الدعم الكامل لتنفيذ هذه اإلستراتيجية.

اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك إعداد تقارير دورية عن التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية الكومسيك وتقديمها إلى دورات  طلبت -2
 الكومسيك، واجتماعات لجنة المتابعة، والمنتديات األخرى ذات الصلة في منظمة التعاون اإلسالمي.

مجاالت التعاون طبًقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثانية اللجنة بنجاح انعقاد اجتماعات مجموعات العمل في رحبت  -3
بالدراسات البحثية وتوقعات القطاعات التي أجراها مكتب تنسيق الكومسيك وخصوًصا إلثراء المناقشات في كما رحبت والثالثين للكومسيك، 

 كل اجتماع لمجموعات عمل الكومسيك بالمعلومات.

اللجنة مجموعات العمل ببذل الجهود من أجل تقريب السياسات فيما بين الدول األعضاء في مجاالت تخصص كل منها،  أوصت -4
بالتوصيات المتعلقة بالسياسات المقدمة من مجموعات العمل في اجتماعاتها المنعقدة في المدة من فبراير إلى أبريل ومن سبتمبر  رحبتو

 .2017إلى نوفمبر لسنة 

بالجهود التي تبذلها الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تنفيذ توصيات السياسة الوزارية ت كما أشاد -5
مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  توحثجميع الدول األعضاء إلى بذل الجهود الممكنة لتنفيذ توصيات السياسات،  تودعللكومسيك، 

   ذات الصلة على دعم الدول األعضاء في هذا الصدد.

 2016اللجنة بوضع اللمسات األخيرة على تسعة مشاريع ممولة من صندوق تمويل المشاريع التابع للكومسيك في عام  رحبت -6
التقرير بالدعوة  كما رحب، 2017قتراح المشاريع في عام وبالتقدم المحرز في تنفيذ أربعة عشر مشروعًا جديدًا ضمن الدعوة الرابعة ال
 .2017الخامسة القتراح المشاريع التي أطلقها مكتب تنسيق الكومسيك في سبتمبر عام 

اللجنة الدول األعضاء إلى االستفادة من آلية تمويل مشاريع الكومسيك في تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات التي وضعت دعت  -7
 اعات مجموعات عمل الكومسيك واعتمدت في دورات الكومسيك الوزارية.أثناء اجتم

جهات اتصال الكومسيك الوطنية وجهات اتصال مجموعات العمل إلى التعاون مع مكتب تنسيق الكومسيك من أجل  اللجنةدعت  -8
 التنسيق واالتصال الفعال.

لمنظمة  نيالدائم نيبعثات الدول األعضاء في أنقرة وکذلك الممثل اطالع االستمرار فياللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك طلبت  -9
 .كيحول عمل الکومسبأحدث المستجدات التعاون اإلسالمي 

الدول األعضاء للتأكيد على مشاركة جهات اتصال الكومسيك الوطنية وجهات اتصال مجموعات العمل في اجتماعات  اللجنةدعت  -10
 دورات الكومسيك. لجنة المتابعة التابعة للكومسيك وفي

اللجنة الدول األعضاء المسجلة في مجموعات عمل الكومسيك على المشاركة الفعالة في االجتماعات القادمة لمجموعات  حثت -11
 العمل ذات الصلة واالستفادة من صندوق تمويل مشاريع الكومسيك لتحقيق مشاريع التعاون التي تصبو إليها.
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من الدول طلبت دولة، فقد  50اللجنة أن عدد الدول األعضاء المسجلة في مجموعة عمل واحدة على األقل قد بلغ  فيما ثّمنت -12
األعضاء التي لم ُتسجل إلى اآلن، المبادرة بالتسجيل في مجموعات عمل الكومسيك والمشاركة الفعالة في االجتماعات القادمة لمجموعات 

 العمل.

ها مسيك التي يشرف على تنظيماللجنة بعقد االجتماع السنوي الخامس للتعاون فيما بين جهات اتصال مجموعة عمل الكو  رحبت -13
 ، في أنقرة، تركيا.2017مايو من عام  25إلى  23مكتب تعاون الكومسيك في المدة من 

تب تنسيق الكومسيك كل عام بهدف متابعة تنفيذ اللجنة الدول األعضاء المعنية بالرد على "نماذج التقييم" التي ينشرها مك دعت -14
 التوصيات المتعلقة بالسياسات المقدمة من الكومسيك.

اللجنة جهات اتصال مجموعات العمل إلى المشاركة الفعالة في جهود اإلنتاج المعرفي للكومسيك من خالل المساعدة كما دعت  -15
 المالحظات على الدراسات البحثية وغيرها.في جمع ومراجعة البيانات الخاصة بالدول وتقديم 

، نظرًا لما تمتلكه من قدرات يل مشاريع الكومسيك بفعالية أكبراللجنة على إمكانية استفادة الدول األعضاء من صندوق تمو  وأكدت -16
 دل خبراتهم مع األعضاء اآلخرين.متقدمة في مختلف مجاالت التعاون عبر تبا

نسيق الكومسيك، ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اللجنة عن تقديرها لمكتب تعبرت  -17
د الدول اإلسالمية، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعه

 الكومسيك. استراتيجيةبذلوها في تنفيذ اإلسالمية للمواصفات والمقاييس عن الجهود التي 

في أنقرة  2017مايو/أيار  11-10اللجنة توصيات االجتماع الثالث والثالثين للجنة متابعة الكومسيك التي عقدت في  اعتمدت -18
 بتركيا. 

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

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

جنة على أهمية اللأكدت الثالثين والثانية والثالثين للكومسيك، و إلى القرارات ذات الصلة الصادرة في الدورتين الحادية باإلشارة  -20
: برنامج العمل من جانب 2025المتابعة الفعالة للقسم االقتصادي والتجاري في برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى عام 

 اللجنة من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تقدم بانتظام تقارير مرحلية شاملة عن تنفيذ البرنامج إلى جلساتوطلبت الكومسيك، 
 الكومسيك واجتماعات المتابعة.

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

بتقديم مشاركاتها: برنامج العمل الخاص  2025وتعليقاتها على األقسام االقتصادية من خطة التنفيذ لمنظمة التعاون اإلسالمي لعام 
ظمة التعاون اإلسالمي بإدخال التعديالت الالزمة على األقسام ذات الصلة بخطة التنفيذ وفقًا األمانة العامة لمن طالبتو بمواصلة التطوير، 

بالغ الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك بها من أجل دراستها.لل  مالحظات وا 
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اللجنة من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي دعوة مؤسسات وأجهزة منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، بما في طلبت  -22
ذلك مكتب تنسيق الكوميسك، إلى حضور اجتماعات التنسيق السنوية لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لضمان التنسيق الفعال وانسجام 

 : برنامج العمل. 2025التي سيتم االضطالع بها في إطار برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي  األنشطة االقتصادية والتجارية

اللجنة من الدول األعضاء توقيع ومصادقة االتفاقيات طلبت القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات الكومسيك،  باإلشارة إلى -23
 تجاري فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.المبرمة في المجال االقتصادي لتعزيز التعاون االقتصادي وال

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

من التقرير االقتصادي السنوي لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب بعنوان  2017على إصدار  اطلعت -24
وبالنظر إلى الحصة غير الكافية لدول منظمة التعاون اإلسالمي في أنشطة التصنيع العالمية "التنمية الصناعية من أجل التحول الهيكلي". 

 :  ع إلى جانب تدني مستوى التنافسية الصناعية، كما أظهر التقريروتنامي العجز التجاري في منتجات التصني

الدول األعضاء إلعادة تركيز اهتمامهم بحيث ينصّب على السياسات الفعالة للتطور الصناعي، انطالقًا من رؤية نحو دعوة  -
تصادية وتعزيز التنافسية الصناعية تعزيز التنوع االقتصادي واإلنتاجية في قطاع التصنيع وتضييق الفجوة في مجال التنمية االق

 على المستوى العالمي. 

الدول األعضاء لتوثيق التعاون على المستوى اإلقليمي عبر ضمان تحسين التواصل والتكامل في العمليات اإلنتاجية دعوة  -
تفادة من السوق الضخمة القيمة( ومواءمة السياسات التنظيمية والدعم الفعال لسياسات التجارة واالستثمار بهدف االس سالسل)

يجاد الحوافز للتخصص وتجارة المنتجات  المتاحة للمصنعين في تسهيل إقامة االقتصاديات الضخمة للصناعات الوطنية، وا 
  المتنوعة وتحسين مستوى كفاءة اإلنتاج. 

واإلنتاجية والتعليم المهني والتجارة في المشاكل المرتبطة ببطالة الشباب وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة  على أهميةتأكيدًا  -25
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية والمؤسسات  دعت اللجنة، الخدمات واالقتصاد المعرفي

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

اللجنة مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب بمتابعة التطورات االقتصادية العالمية وآثارها على الدول  كلفت -26
 األعضاء وتقديم تقرير عن ذلك إلى الدورات السنوية للكومسيك.

 (5التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )بند جدول األعمال: 

في أنقرة  2017مارس / آذار  9انعقاد االجتماع التاسع لمجموعة عمل التجارة في الكومسيك في  وفيما أخذت اللجنة علمًا وثّمنت -27
اللجنة بالتوصيات التالية رحبت تحت عنوان "أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 

 المتعلقة بالسياسات:

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

طار  - تعزيز مدى فاعلية أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد من خالل تحديد وتنفيذ التغييرات الالزمة في القوانين وا 
 العمل التنظيمي وممارسات األعمال،
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لمرونة، وقابلية تأقلم، وأمان، وتوافق البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات ألنظمة تخليص المعامالت من مكان  منح األولوية -
 واحد،

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

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

ذا تحيط علمًا مع التقدير -28 في  2017تشرين الثاني نوفمبر/ 2انعقاد االجتماع التاسع لمجموعة عمل التجارة في الكومسيك في ب وا 
اللجنة بالتوصيات التالية رحبت أنقرة تحت عنوان "المناطق االقتصادية الخاصة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 

 المتعلقة بالسياسات:

الوطنية الخاصة لضمان تكاملها مع األهداف الوطنية للنمو  االستراتيجياتتصميم وتطوير مناطق اقتصادية خاصة تماشًيا مع  -
 قتصادي وأولويات القطاع الصناعي،اال

يجذب  -مالي وغير مالي  -تعزيز األداء االقتصادي لبرامج المناطق االقتصادية الخاصة من خالل تطوير إطار حوافز فريد  -
 االستثمارات ويعزز من بيئات األعمال ذات الكفاءة والفاعلية،

من خالل االستهداف الفعال للمواقع والقطاعات استناًدا إلى المعرفة  تعزيز الميزة التنافسية لبرامج المناطق االقتصادية الخاصة -
 القوية باألولويات االقتصادية القومية والميزات التنافسية،

 وضع إطار عمل قانوني وتنظيمي فعال إلنشاء بيئة عمل اقتصادية "خاصة" تراعي وتكمل البيئة القانونية والتنظيمية الحالية، -

مستقلة للمناطق االقتصادية الخاصة لتنظيم جميع األمور المتعلقة بالمناطق االقتصادية الخاصة داخل تكليف/تأسيس هيئة  -
الدولة ودعم برامج المناطق االقتصادية الخاصة من خالل المشاركة الفعالة للجهات المعنية الرئيسية وتطوير مجموعات عمل 

 للمناطق االقتصادية الخاصة.

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

حضور االجتماع الحادي عشر لفريق عمل إلى المعني بالتجارة الكومسيك مل علدول األعضاء المسجلة في فريق ا طلبت -29
تحسين نظم إدارة المخاطر تسهيل التجارة: في أنقرة تحت عنوان " 2018مارس/آذار  8 – 7سيك المعني بالتجارة الذي سيعقد يومي الكوم

في أنقرة تحت  2018 نوفمبر 1الجمركية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" واالجتماع الثاني عشر المزمع عقده في 
لم  الدول األعضاء التيوحثت عنوان "تحسين برامج المشغلين االقتصاديين المعتمدين في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي"، 

 تسجل بعد بفريق العمل المعني بالتجارة في الكومسيك بالتسجيل.

اللجنة على الجهود المبذولة من أوغندا بالتعاون مع تركيا ومصر في تنفيذ المشروع تحت عنوان "تحسين تقديم خدمات تيسير  أثنت -30
 .2016التجارة" بنجاح ضمن الدعوة الثالثة القتراح المشاريع في إطار تمويل مشاريع الكومسيك في عام 

اللجنة على الجهود المبذولة من دولتي فلسطين وسورينام ومن المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في المشروعات التالية كما أثنت  -31
 ضمن الدعوة الرابعة القتراح المشاريع في إطار تمويل مشاريع الكومسيك: 2017المقرر تنفيذها في عام 
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دول اإلسالمية" سيتم تنفيذه بواسطة دولة فلسطين بالتعاون مع المشروع بعنوان "تيسير العالقات التجارية بين فلسطين وال -
 الجزائر والمملكة العربية السعودية،

ستقوم سورينام بالتعاون مع غيانا وتركيا بتنفيذ المشروع بعنوان "تعزيز خدمات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في  -
 سورينام وغيانا للمشاركة في سالسل القيمة العالمية"،

شروع بعنوان "تيسير التجارة: تحديد الحواجز غير الجمركية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" سيتم الم -
 تنفيذه بواسطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالشراكة مع المغرب والسنغال ومصر. 

 
فة وللمركز اإلسالمي لتنمية التجارة والبنك اإلسالمي للتنمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة على االستضا عبرت اللجنة عن تقديرها -32

في « اإلسالمي التعاونتسهيل التجارة وتخليص المعامالت في مكان واحد في الدول األعضاء في منظمة »على تنظيم ورشة عمل حول 
 في دبي، بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 2017نيسان أبريل/ 18إلى  16الفترة من 

  في منظمة التعاون لدول األعضاءألجهزة تعزيز التجارة في ا"االجتماع الثالث  المملكة المغربيةاستضافة مع التقدير اللجنة الحظت  -33
في الدار البيضاء بالمملكة المغربية بالتعاون  2017أكتوبر  12و 11اإلسالمي"، الذي نظمه المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في 

 .المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارةو  )المغرب تصدير( المغربي إلنعاش الصادراتالمركز مع 

في الدول األعضاء في منظمة  ة العمل حول الحواجز غير الجمركيةالستضافة "ورش لمملكة المغربيةعن تقديرها لاللجنة عّبرت  -34
في الرباط في  2017أكتوبر  25و 24 في التي انعقدت ورشةهذه ال وللمركز اإلسالمي لتنمية التجارة لتنظيمه"  التعاون اإلسالمي

 .في إطار تمويل مشروع الكومسيكلمملكة المغربية ا

المشترين والبائعين في مجال المستحضرات الصيدالنية اجتماع عن تقديرها لجمهورية ساحل العاج الستضافة "اللجنة عّبرت كما  -35
 هذا االجتماع الذي مالتنظيمه المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارةو  اإلسالمي لتنمية التجارةوللمركز  "والصناعات ذات الصلة

 .جمهورية ساحل العاج فيأبيدجيان في  2017 نوفمبر 3و 2 في انعقد

اللجنة من الدول األعضاء المعنية بالمشاركة الفعالة في األنشطة التجارية المقرر تنظيمها بواسطة مكتب تنسيق الكومسيك،  طلبت -36
المي ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك اإلس

ؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة(، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد الدول اإلسالمية للمواصفات للتنمية )الم
اللجنة من هذه المؤسسات إرسال دعوات إلى الدول األعضاء قبل مدة كافية من طلبت كما  2018والمقاييس في مجال التجارة في عام 

 تهم بأكبر قدر ممكن.االجتماعات لضمان مشارك

 ( نظام األفضلية التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي1

األفضلية التجارية فيما بين الدول األعضاء في اللجنة بتوقيع ومصادقة بروناي دار السالم على االتفاقية اإلطارية لنظام رحبت  -37
الدول األعضاء التي لم توقع أو تصدق بعد على اتفاقيات نظام األفضلية التجارية فيما بين الدول  دعت، و منظمة التعاون اإلسالمي

قيام األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وهي االتفاقية اإلطارية والبروتوكول المتعلق بنظام التعريفات التفضيلية وقواعد المنشأ، إلى ال
 بذلك في أقرب وقت ممكن.
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اللجنة بتسليم قوائم االمتيازات المحدثة إلى أمانة لجنة المفاوضات التجارية في مكاتبها في دول تركيا وماليزيا وبنغالديش  رحبت -38
 األردن وجمهورية إيران اإلسالمية والمملكة المغربية.وباكستان و 

اللجنة الدول األعضاء المهتمة/المشاركة إلى تقديم قوائمها المحدثة لالمتيازات بأسرع وقت ممكن إلى أمانة لجنة المفاوضات  دعت -39
 التجارية بهدف تفعيل نظام األفضلية التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

ورشة »ستضافة الدورة وكذلك المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على تنظيم عبرت اللجنة عن تقديرها لجمهورية إندونيسيا على ا -40
بالتعاون مع مكتب تنسيق الكومسيك يومي « العمل التدريبية حول نظام التجارة التفضيلية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

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

( TNCباإلخطار المقدم من باكستان وبنجالديش واألردن والمغرب وتركيا إلى أمانة لجنة المفاوضات التجارية ) اللجنة ورحبت -41
 بشأن التدابير الداخلية ذات الصلة التي يتعين اتخاذها لتنفيذ قواعد المنشأ لنظام األفضلية التجارية فيما بين الدول األعضاء بمنظمة

لبة الدول األعضاء المشاركة األخرى بإخطار أمانة لجنة المفاوضات التجارية بالتدابير الداخلية ذات الصلة التي التعاون اإلسالمي، ومطا
 يتعين اتخاذها لتنفيذ قواعد المنشأ لنظام األفضلية التجارية فيما بين الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي في أقرب وقت ممكن.

مي لتنمية التجارة، ومكتب تنسيق الكومسيك، البنك اإلسالمي للتنمية ومؤسسات منظمة التعاون اللجنة من المركز اإلسالطلبت  -42
ل اإلسالمي األخرى ذات الصلة االستمرار في تنظيم أنشطة زيادة الوعي وبناء القدرات فيما يتعلق بنظام األفضلية التجارية فيما بين الدو 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 المعارض التجارية اإلسالمية( 2

عن الشكر والتقدير للدول األعضاء التالية الستضافتها  اإلعراببالتحسينات في عدد ونوعية المعارض اإلسالمية مع أشادت  -43
 المعارض التجارية اإلسالمية بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة:

  ماليزيا الستضافتها والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة للتنظيم المشترك لمؤتمرBIZ  ،مع منظمة التعاون اإلسالمي بماليزيا
 ؛2017سبتمبر/أيلول  21-18الثامن لمنظمة التعاون اإلسالمي في كوااللمبور خالل الفترة « التجارة العالمي»ومؤتمر 

  المملكة العربية السعودية على االستضافة والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة على تنظيم "المعرض العاشر للصناعات الزراعية
 .2017أبريل  26و 23للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في جدة في الفترة بين 

 أكتوبر/تشرين األول  29-26لتعاون اإلسالمي" في جمهورية السنغال الستضافة "معرض االقتصاد األخضر األول لمنظمة ا
2017 

 
اللجنة بعرض الدول األعضاء استضافة "المعارض واألسواق التجارية اإلسالمية" بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية  رحبت -44

من الدول األعضاء حث القطاعات الخاصة والمؤسسات المعنية لديهم على المشاركة الفعالة  وطلبت 2017/2018التجارة في المدة بين 
 في هذه الفعاليات:

  تستضيف الجمهورية التركية "المعرض الخامس للمنتجات الحالل في منظمة التعاون اإلسالمي" في اسطنبول في المدة بين
 د الدول اإلسالمية للمواصفات والمقاييس،بالتعاون مع معه 2017نوفمبر / تشرين الثاني  25و 23

  فبراير /  10و 6تستضيف دولة الكويت "معرض التجارة االستثنائي لمنظمة التعاون اإلسالمي" في مدينة الكويت في المدة بين
 ،2018شباط 
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 13ون اإلسالمي" في المملكة العربية السعودية الستضافة "المعرض الثاني لألثاث والديكور للدول األعضاء في منظمة التعا-
و"المعرض الحادي عشر للصناعات الزراعية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" خالل  2018مارس/آذار  16

 ،في جدة 2018مارس/آذار  23 -20الفترة 
  "في  2018في مايو جمهورية السنغال الستضافة "المؤتمر األول للمصايد والمعارض البحرية لمنظمة التعاون اإلسالمي

 داكار،
  الملتقى األول لالقتصاد االجتماعي والتكافل بين "و 2018عام  "المعرض الرابع للصحة"جمهورية ساحل العاج الستضافة

أبريل/نيسان في  8مارس/آذار إلى  30في الفترة من التقليدية في ساحل العاج" سوق الحرف اليدوية "و "الدول األعضاء
 اإلسالمي للتنمية.أبيدجان، بالتعاون مع البنك 

  في  2018أبريل/نيسان  25-22جمهورية إيران اإلسالمية الستضافة "معرض األزياء والمالبس اإلسالمية" خالل الفترة
 طهران،

  2018أبريل/نيسان  27-25المملكة المغربية الستضافة "مؤتمر ومعرض عرب أفريكان للنقل واإلمداد" في الرباط في، 
  تستضيف جمهورية مصر العربية "المعرض الثالث للسياحة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في القاهرة في

 ،2018 النصف الثاني من العام
  المملكة المغربية الستضافة "خدمات التعليم العالي الرابعة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في الدار البيضاء

 ،2018 أبريل/نيسان 29-26في 
  مبر ديس 1نوفمبر حتى  29من جمهورية تركيا الستضافة "معرض الحالل السادس لمنظمة التعاون اإلسالمي" في اسطنبول

 . اإلسالميةمعهد التوحيد القياسي والمعايير للبلدان بالتعاون مع  2018
 

اللجنة طلبها إلى المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بمواصلة عقد معارض خاصة بالقطاعات بالتعاون مع الدول األعضاء  كررت -45
 وتقديم تقارير مرحلية منتظمة بالمعارض إلى جلسات الكومسيك.

 طلبها إلى الدول األعضاء بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بنشاط في المعارض التجارية اإلسالمية. وكررت اللجنة أيضاً  -46

 ( الدعم الفني المرتبط بمنظمة التجارة العالمية3 

ة وندوات اللجنة عن شكرها وتقديرها لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية وللمركز اإلسالمي لتنمية التجارة لتنظيم برامج تدريبي أعربت -47
 متعلقة بمنظمة التجارة العالمية لفائدة البلدان األعضاء.

اللجنة البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة إلى مواصلة تقديم الدعم الفني للدول األعضاء بخصوص  دعت -48
لى تعزيز جهودهم في تحفيز الدول األعضاء إلحداث تأثير في المفاوضات التجارية لمنظمة  المشكالت المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية وا 

من البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة تضافر وتنسيق الجهود وطلبت متعلقة بالنظم االقتصادية لهم، التجارة العالمية ال
 لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، من أجل تيسير االندماج التام في النظام التجاري متعدد

 عادل ومنصف. األطراف على أساس

اللجنة دول منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى تقديم الدعم إلى دول منظمة التعاون دعت  -49
 اإلسالمي غير األعضاء في منظمة التجارة العالمية في إجراءات انضمامهم إلى منظمة التجارة العالمية.
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آليات تسوية »للمملكة المغربية الستضافتها للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، لتنظيم ورشة العمل حول  أعربت اللجنة عن تقديرها -50
فبراير /  21-20نزاعات التجارة واالستثمار في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك في الدار البيضاء، المغرب، يومي 

 .2017شباط 

ورشة عمل حول "التجارة في الخدمات في الدول األعضاء في للمملكة المغربية الستضافتها  تقديرهاأعربت اللجنة أيضًا عن  -51
كل من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والبنك اإلسالمي للتنمية ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية ول منظمة التعاون اإلسالمي"

مارس / آذار  23-22في الدار البيضاء، المغرب، وذلك يومي  هذه الورشة ين في تنظيمواالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية المشارك
 19-17المنظور األفريقي" في باإلضافة إلى ورشة العمل حول "تحضير مؤتمر منظمة التجارة العالمية الوزارية الحادي عشر:  2017
 في الدار البيضاء في المملكة المغربية. 2017يوليو 

المقبل حول  الجتماع الكومسيكز اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تقديم ورقة عمل من المرك طلبت -52
منظمة التعاون اإلسالمي إزاء التطورات األخيرة في المفاوضات في ة في دول التجار بين وزراء الخيارات العملية لزيادة التنسيق 

إلسالمي في جولة الدوحة ا التعاونول منظمة إلى دالقضايا ذات األولوية بالنسبة  بشأن هامنظمة التجارة العالمية وصياغة مواقف
 ا في منظمة التجارة العالمية.الحالية، والقضايا الجديدة المقترحة حاليً  للتنمية

 ( أنشطة تمويل التجارة4

ألنشطة تمويل التجارة وتشجيع وتطوير التجارة التي تقوم بها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، تقديرها اللجنة عن أعربت  -53
 وحشد التمويل من األسواق العالمية وشركاء التنمية لتمويل العمليات التجارية في الدول األعضاء، بما من شأنه المساهمة بوصول التجارة

 بالمائة. 25ظمة التعاون اإلسالمي إلى البينية بين الدول األعضاء في من

الصادرة عن المؤسسة اإلسالمية العالمية لتمويل التجارة في مجال تمويل  ةبعمليات االعتماد والصرف المجمع ورحبت اللجنة -54
جما 28.8مليار دوالر أمريكي و 38.6 منذ إنشائها حتى اليوم التجارة التي بلغت لي عمليات االعتماد مليار دوالر أمريكي على التوالي، وا 

 مليار دوالر أمريكي على التوالي.  4.8مليار دوالر أمريكي و 4.5التي بلغت  2016والصرف في 

للتواجد اإلقليمي المتزايد لمجموعة البنك الدولي )المؤسسة اإلسالمية العالمية لتمويل التجارة كما أعربت اللجنة عن تقديرها  -55
سطنبول والمكاتب المحلية في كل من دكا واوالمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات( من خالل مكتب داكار اإلقليمي 

 من العمالء ومكنتهما من تلبية احتياجات الدول األعضاء.وجاكرتا ودبي، والتي جعلت المؤسستين على مقربة 

اللجنة على جهود المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء أثنت  -56
الزراعي مما عاد بأثر مباشر وبارز على زيادة في تنويع محفظتها وتوسيع نطاق التمويل ليشمل القطاع وأحيطت علًما بجهودها األقل نمًوا 

 اإلنتاجية وخلق فرص العمل وزيادة عائدات الصادرات والتخفيف من حدة الفقر.

اللجنة الدول األعضاء الستكمال متطلبات عضويتها في مؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )المؤسسة الدولية لتمويل دعت  -57
إلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات( بحيث يمكن لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية المضّي في والمؤسسة ا التجارة اإلسالمية

 تحقيق مهامها بنجاح. 
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( لتنظيم منتدى تنمية التجارة من أجل ITFCكما اطلعت اللجنة على الجهود التي تبذلها المؤسسة الدولية لتمويل التجارة اإلسالمية ) -58
 المؤسسة الدولية لتمويل التجارة اإلسالمية تمويل حول تطوير التجارة ومؤسساتالقطاعات الخاصة في الدول األعضاء لدى زيادة الوعي 

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

المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة ضمن بمبادرات تعزيز النشاط التجاري وتطوير القدرات التي نفذتها أحيطت اللجنة علًما  -59
عارف برامجها العديدة البارزة بما في ذلك مبادرة دعم التجارة للدول العربية، والبرنامج العربي اإلفريقي لمد الجسور التجارية، وشبكة الم

 سسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة.، بهدف تعزيز الوعي في القطاعات الخاصة حول أنشطة المؤ ومنتدى تنمية التجارة التجارية

اللجنة بعين االعتبار الجهود المبذولة من المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في تنفيذ البرامج التجارية المتكاملة أخذت  -60
من المؤسسة الدولية وطلبت المعنية بتطوير السلع من خالل دمج مرافق التمويل التجاري مع تدخالت الدعم الفني المرتبط بالتجارة 

 اإلسالمية لتمويل التجارة تطوير برامج مماثلة للسلع االستراتيجية األخرى.

علًما بالجهود التي تبذلها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في سبيل تنويع آليات التمويل اإلسالمية كما أخذت اللجنة  -61
 ودعم برامج التدريب المتعلقة بالتمويل اإلسالمي وتعزيز حلول التمويل اإلسالمي في المحافل الدولية. 

اط بالتعاون بين بالرب 2017فبراير  23-22فريقية في الفترة من بتنظيم منتدى إطالق جسور التجارة العربية األاللجنة رّحبت  -62
 .المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارةة و المملكة المغربي

المؤسسة الدولية إلطار تأثير التنمية كأداة لقياس أثر مداخالت  المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارةاللجنة ادخال ثّمنت  -63
 اإلسالمي.  التعاون كافة في الدول األعضاء في منظمة التجارة اإلسالمية لتمويل

عن "مركز الصادرات اعتمادات االستثمارات واعتمادات مؤسسة التعاون اإلسالمية لتأمين  اللجنة علمًا باالقتراح المقدم من أخذت -64
مع المؤسسات األخرى في منظمة التعاون اإلسالمي تقديم المزيد من التفاصيل حول المقترح بالتعاون ذكاء األعمال" وطلبت من المؤسسة 

عداد مذكرة مفاهيمية مفصلة للجنة لتقديمها إلى االجتماع الثاني والثالثين للجنة الدورة التابعة للكومسيك واالجتماع الرابع والثالثين  وا 
 المتابعة التابعة للكومسيك. 

 ة للمواصفات والمقاييس( أنشطة مرتبطة بالتجارة يقوم بها معهد الدول اإلسالمي5
اللجنة بأنشطة معهد الدول اإلسالمية للمواصفات والمقاييس في مجال وضع المعايير، والتوحيد القياسي، واالعتماد وأثرها رحبت  -65

 على تيسير حركة التجارة ومشاريع بناء القدرات للدول األعضاء.

مملكة تايالند كمشرف على بو  كأعضاء جدد وجمهورية العراقربيجان، جمهورية جيبوتي، ذجمهورية أ انضمامجنة بالل رحبت -66
 دعتدول مشرفة كما  3باإلضافة إلى  33من عدد الدول األعضاء في هذا المعهد إلى  زاد، مما اصفات والمقاييس للدول اإلسالميةالمو 

 ة الفاعلة في لجانها الفنية ومجالس االعتماداللجنة الدول األعضاء لكي تصبح عضوًا في المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية والمشارك
 .والمقاييس

عن تقديرها للمعهد لتنظيمه أنشطة وأعربت اللجنة بزيادة حضور ومشاركة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، رحبت  -67
 بناء القدرات في مجال اختصاصه.
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المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية لدعم القمة العالمية للحالل معهد اللجنة بتأسيس أربعة لجان فنية جديدة في رحبت   -68
عادة تفعيل لجنة المصطلحات لجنة  15) ومتطلبات نقل السلع الخطرة فيما يتعلق بالنقل، ولجنة المجوهرات والبترول والمنتجات البترولية وا 

 . 2017عام اجتماعات اللجنة الفنية على مدى ثالثة أسابيع  فنية باإلجمال( وتنظيم

لجمهورية تركيا الستضافتها ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية لدعم القمة العالمية للحالل  أعربت اللجنة عن تقديرها -69
ودعت اللجنة الدول األعضاء للمشاركة في القمة العالمية المقبلة للحالل  2016ديسمبر/كانون األول  17-15في اسطنبول خالل الفترة 

 في اسطنبول تحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية. 2017نوفمبر/تشرين الثاني  25-23ستعقد في الفترة التي 

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

بين رجال  اللجنة جهود الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة في تنظيم المنتديات والبرامج التدريبية واللقاءات سجلت -70
 األعمال والندوات وورشات العمل بغرض تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع شبكته والرفع من أنشطته التجارية وفرص االستثمار.

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

اللجنة على تنظيم حلقة العمل المتعلقة بتطوير البنية التحتية الرئيسية للنمو الريفي بدول منظمة التعاون اإلسالمي في اطلعت  -72
وبرنامج التدريب على تنمية ريادة األعمال من خالل تكنولوجيا المعلومات لدول  2017أبريل/نيسان  25-24اسطنبول بتركيا خالل الفترة 

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

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

  2018في دولة الكويت عام الملتقى السابع عشر للقطاع الخاص في دول منظمة التعاون اإلسالمي المقرر انعقاده ، 
  2018منتدى سيدات األعمال العاشر المقرر انعقاده في السودان / مصر في، 
 2018ي منتدى/معرض التبادل التجاري )على مستوى القطاعات( المقرر انعقاده ف، 
  دارة رعاية األعمال ومجمعات التكنولوجيا»برنامج تدريبي حول  ،2018مقرر انعقاده في « حماية ريادة األعمال التكنولوجية وا 
 في مجاالت )تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة/تنمية المهارات/األمن الغذائي/النسيج والمالبس/الطاقة  برنامج تدريبيعمل/ ةورش

 .2018والمقرر انعقادها في عام  ( والسياحة/المتجددة
  2018ملتقى الغرف التجارية عام. 
  2018مؤتمر مالكي األعمال المسلمين عام . 

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

وغرفة التجارة في قونية للسلع األساسية لتقديم أفضل الممارسات التي اعتمدتها قونية لتبادل السلع في السودان والدول األعضاء 
 المهتمة األخرى. 

اللجنة القرارات ذات العالقة من االجتماعين الثالث واألربعين والرابع واألربعين لمجلس وزراء الخارجية والدورة الثانية استذكرت  -75
( واتحاد الغرف التركية ICCIAوالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة )باإليجاز المقدم من وأخذت علمًا والثالثين للكومسيك، 

(TOBBحول إقامة م ) ،بعرض اتحاد الغرف التركية باستضافة ورحبت ركز التحكيم التابع لدول منظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول
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من الغرفة اإلسالمية للتجارة طلبت إلنجاز التحضيرات الفنية الالزمة إلقامة المركز، و 2018سلسلة من اجتماعات فرق العمل عام 
 تقديم تقرير إلى االجتماع الرابع والثالثين للجنة المتابعة والدورة الرابعة والثالثين للكومسيك. والصناعة والزراعة واتحاد الغرف التركية 

 (7النهوض بوسائل النقل واالتصاالت )بند جدول األعمال: 

في أنقرة بالجمهورية  2017مارس  16بعقد االجتماع التاسع لمجموعة عمل النقل واالتصاالت في باإلحاطة علًما مع التقدير  -76
اللجنة بالتوصيات رحبت التركية تحت عنوان "زيادة انتشار اإلنترنت عريض النطاق في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 

 التالية المتعلقة بالسياسات؛

 التوصيات المتعلقة بالسياسات لجميع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
  القومية لإلنترنت عريض النطاق بمشاركة جميع الجهات المعنية، اتيجياتاالستر إعداد 
  تحسين مستوى الثقافة الرقمية عن طريق تضمين برامج في نظام التعليم الرسمي وتشجيع المبادرات غير الرسمية التي تستهدف

 فئات خاصة من السكان،
 

التوصيات المتعلقة بالسياسات للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة مختلفة من تطوير اإلنترنت عريض 
 النطاق 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة متقدمة من تطوير اإلنترنت عريض النطاق  -
  النائية خالل ُمهل الستيفاء شروط وأحكام اللوائح وعن طريق تحقيق هدف تغطية اإلنترنت عالي السرعة للمناطق الريفية و

 الدعم المباشر بغية تحسين الجدوى االستثمارية لإلنترنت عريض النطاق،
  4تفعيل الحوافز المالية لمزودي خدمات اإلنترنت لنشر تقنيات الجيل الرابعG، 

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

 ،تقليل تكلفة خدمات اإلنترنت عريض النطاق من خالل مبادرات السياسات العاملة المستهدفة 
 ،تقليل العوائق اللغوية والثقافية من خالل تطوير محتوى وتطبيقات وأنظمة أساسية محلية 

 
 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة أولية من تطوير اإلنترنت عريض النطاق  -

  عرض خدمات اإلنترنت عريض النطاق بسعر منخفض للمستخدمين بواسطة شركات توفير خدمات االتصاالت السلكية
 والالسلكية المدعومة من الحكومة أو المملوكة للدولة،

 النطاق منخفضة التكلفة أو المجانية المخصصة لفئات السكان المحرومة من تلك الخدمات. عرض خدمات اإلنترنت عريض 

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

ذا تحيط علمًا مع التقدير -77 ، 19-18بالجهود لعقد االجتماع العاشر لفريق العمل للنقل والمواصالت في الفترة في الكومسيك بين  وا 
اإلسالمي:  التعاونفي أنقرة، بتركيا بالتركيز على الموضوع "تطوير ممرات النقل في الدول األعضاء في منظمة  2017أكتوبر  2017

 اللجنة بالتوصيات المتعلقة بالسياسة العامة. رحبتالمفاهيم والحاالت"، 
 (OIC/COMCEC/33-17/D(23))المرجع : رقم الوثيقة 
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سجلة في مجموعة عمل النقل واالتصاالت في الكومسيك، إلى المشاركة الفعالة في االجتماع اللجنة الدول األعضاء الم دعت -78
تعزيز ممرات النقل في »بعنوان  2018من مارس / آزار عام  15الحادي عشر لمجموعة عمل النقل واالتصاالت المقرر انعقاده في يوم 

الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي: الدروس المستفادة من السياسات والحاالت والتحديات" وكذلك اجتماعها الثاني عشر الذي 
لتعاون عنوان "تخطيط البنية التحتية الوطنية للنقل في الدول األعضاء بمنظمة اتحت  2018أكتوبر/تشرين األول  11سيعقد في 
 ودعوة الدول األعضاء التي لم تسجل بعد للتسجيل لدى فريق العمل المعني بالكومسيك في مجال النقل واالتصاالت. اإلسالمي"

 
اللجنة على جهود تركيا بالشراكة مع أربع دول أخرى من الدول األعضاء لتنفيذ المشروع بعنوان "تعزيز وتقييم توصيل الشحنات  أثنت -79

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: نمط الشحن الجوي المشترك لتيسير التجارية البينية فيما بين الدول األعضاء  الجوية فيما بين
 .2016في منظمة التعاون اإلسالمي" بنجاح ضمن الدعوة الثالثة القتراح المشاريع في إطار تمويل مشاريع الكومسيك في 

 
رفع مستوى سالمة الطرق في ساحل العاج وبوركينا فاسو ومالي"، »على جهود ساحل العاج فيما يتعلق بالمشروع  أثنت اللجنة كذلك -80

 ضمن الدعوة الرابعة القتراح المشاريع. 2017المقرر تنفيذه بالتعاون مع بوركينا فاسو ومالي في 
 

بالجمهورية في الخرطوم  2018عام لوزراء النقل في  اللجنة بعرض جمهورية السودان الستضافة المؤتمر اإلسالمي الثاني رحبت -81
الدول األعضاء واألجهزة والمؤسسات ذات الصلة في منظمة التعاون اإلسالمي، بما في ذلك األمانة العامة للكومسيك،  ودعت، السودانية

 إلى المشاركة الفعالة في هذا الحدث الهام.
 

هود األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي في حث الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المعنية بج أخذت اللجنة علماً  -82
على ضرورة تضمين القطاعات الوطنية المعنية على امتداد خط السكة الحديدية التي تربط بين داكار وبورت سودان داخل منطقة منظمة 

من الدول األعضاء المعنية تقديم دراسات جدوى جيدة التصميم واإلعداد إلى مجموعة وطلبت  التعاون اإلسالمي في خطط التنمية الوطنية،
 البنك اإلسالمي للتنمية وغيره من بنوك التنمية الدولية األخرى لتوفير الدعم الفني الكافي وتمويل هذا المشروع.

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

أخذت اللجنة علًما و اإلسالمي،  التعاوننقل الجوي في منطقة منظمة للحدود والبنية التحتية اللوجستية وخدمات ال ةممرات النقل العابر 
  :بالمقترحات التالية المقّدمة من تونس

 
للحدود وشبكات النقل المتكاملة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، ومواءمة التشريعات وتبسيط  ةتطوير ممرات النقل العابر   -

 .الدولية ذات الصلةة و االنضمام إلى االتفاقات اإلقليمياإلجراءات، و 
 
اللوجستيات وأنشطة بناء تحسين البنية التحتية اللوجستية في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي إلى جانب تنظيم التدريبات المتعّلقة ب -

دماجها في السين التعاون بطريقة تدعم المبادالقدرات وتح فنية سالسل الالت التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وا 
 العالمية.

 
 .التعاون اإلسالميضمن منظمة تطوير خدمات النقل الجوي في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي بهدف تعزيز السياحة البينية   -
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 (8تنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي )بند أجندة العمل: 

 
في أنقرة تحت  2017فبراير / شباط  16بالجهود النعقاد االجتماع التاسع لمجموعة عمل السياحة في  إذ تحيط علمًا مع التقدير -84

اللجنة بالمبادئ رحبت عنوان "السياحة الموائمة للمسلمين: في إطار تنظيم مرافق اإلقامة في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي"، 
 التوجيهية للكومسيك بشأن السياحة الموائمة للمسلمين واعتبرتها وثيقة مرجعية مقدمة من مجموعة العمل.

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

 

، في أنقرة تحت عنوان 2017سبتمبر/أيلول  21بانعقاد االجتماع العاشر لمجموعة عمل السياحة في  إذ تحيط علمًا مع التقدير -85
، رحبت اللجنة «سالمي"إدارة المخاطر واألزمات في قطاع السياحة: التعافي من األزمة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل

 بالتوصيات التالية المتعلقة بالسياسات؛

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

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

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

 يجابية وتطوير أسواق ومنتجات جديدةضمان الوعي السوقي والمفاهيم اإل -

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

 

اللجنة الدول األعضاء التي سجلت بالفعل في فريق العمل المعني بالسياحة في الكومسيك إلى المشاركة بنشاط في االجتماع  دعت -86
في أنقرة تحت عنوان "استراتيجيات تنمية الوجهات  2018فبراير/شباط  15الحادي عشر للفريق العامل المعني بالسياحة الذي سيعقد في 

ضفاء الطابع المؤسسي عليها في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي" واالجتماع الثاني عشر الذي سيعقد في  سبتمبر/أيلول  13وا 
الدول األعضاء التي لم تسجل  دعوةن اإلسالمي" مع تحت عنوان "استراتيجيات تسويق الوجهة في الدول األعضاء بمنظمة التعاو  2018

 بعد إلى التسجيل في مجموعة عمل الكومسيك للسياحة.

اللجنة على جهود ماليزيا بالتعاون مع عشر دول أخرى من الدول األعضاء في تنفيذ المشروع بعنوان "دورة تدريبية قصيرة عن  أثنت -87
في قطاع السياحة القائمة على المجتمع المحلي داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون  اإلستراتيجيات المنوطة بتحسين مستوى العاملين

 .2016اإلسالمي" بنجاح ضمن الدعوة الثالثة القتراح المشاريع في إطار تمويل مشاريع الكومسيك في عام 

"تعزيز قدرات منتجي الحرف اليدوية داخل  اللجنة على جهود غامبيا بالتعاون مع السنغال ومالي في تنفيذ المشروع بعنوان كما أثنت -88
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" بنجاح ضمن الدعوة الثالثة القتراح المشاريع في إطار تمويل مشاريع الكومسيك في عام 

2016. 
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اللجنة على الجهود المبذولة من دول موزمبيق والسودان وغامبيا ومن مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية كما أثنت  -89
ضمن الدعوة الرابعة القتراح المشاريع في إطار تمويل مشاريع  2017والتدريب للدول اإلسالمية في المشروعات التالية المقرر تنفيذها في 

 الكومسيك:

نوان "تعزيز قدرات العاملين في مجال السياحة الموائمة للمسلمين" سيتم تنفيذه بواسطة موزمبيق بالتعاون مع مالي المشروع بع -
 والسنغال،

المشروع بعنوان "تعزيز قدرات عمالء ومنتجي الحرف اليدوية داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" سيتم تنفيذه  -
 تشاد وجيبوتي،بواسطة السودان بالتعاون مع 

المشروع بعنوان "تطوير برنامج تدريب واعتماد في مجال السياحة اإلسالمية، والسياحة، والضيافة" سيتم تنفيذه بواسطة غامبيا  -
 بالتعاون نيجيريا والسنغال،

ة التعاون المشروع بعنوان "برنامج تدريبي حول تطوير وتعزيز السياحة الموائمة للمسلمين داخل الدول األعضاء في منظم -
 18اإلسالمي" سيتم تنفيذه بواسطة مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية بالتعاون مع 

 دولة من الدول األعضاء.

في طهران، جمهورية  2017فبراير / شباط  9إلى  6اللجنة بانعقاد معرض طهران الدولي العاشر للسياحة في المدة من  رحبت -90
 إيران اإلسالمية.

فبراير /  5-7للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة بين العاشرة اللجنة بعرض جمهورية بنغالديش الشعبية الستضافة الدورة كما رحبت  -91
في ذلك األمانة  الدول األعضاء وجميع األجهزة والمؤسسات ذات الصلة في منظمة التعاون اإلسالمي، بما ودعتفي دكا،  2018شباط 

 العامة للكومسيك، إلى المشاركة الفعالة في هذا الحدث الهام.

منتدى السياحة في القطاع  -بالتقرير الصادر عن االجتماع الخامس لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك إذ تحيط اللجنة علًما  -92
دارة األزمات في قطاع السياحة: »في مدينة اسطنبول تحت عنوان  2017المنعقد في الرابع من مايو / آيار لسنة  -الخاص  االتصال وا 

اللجنة الدول األعضاء للمشاركة في االجتماع السادس للمنتدى  ودعتالتحديات الحالية التي تواجه دول منظمة التعاون اإلسالمي وحلولها" 
لتراث الثقافي كأداة للسياحة المستدامة في منطقة منظمة التعاون في اسطنبول بتركيا تحت عنوان "ا 2018مارس/آذار  8الذي سيعقد في 

 اإلسالمي."

 (9زيادة إنتاجية القطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي )بند جدول األعمال: 

ذ تحيط اللجنة علمًا مع التقدير -93 في  2017فبراير/شباط  23بانعقاد االجتماع التاسع لمجموعة عمل الزراعة في الكومسيك في  وا 
اللجنة بالتوصيات التالية المتعلقة ورحبت أنقرة تحت عنوان "الحد من هدر الغذاء في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 

 بالسياسات:
 تطوير إطار عمل تشريعي محدد وخارطة طريق للحد من الهدر الغذائي في سياق شمولي يتضمن سلسلة التوريد، -
 بكات توزيع الغذاء،تطوير بنوك الطعام وش -
 إطالق مبادرات وحمالت قوية لرفع الوعي بالهدر الغذائي في سلسلة التوريد واالستهالك. -

 (OIC/COMCEC/33-17/D(34))المرجع : رقم الوثيقة 
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تحت  2017سبتمبر/أيلول  28بعقد االجتماع العاشر لمجموعة عمل الكومسيك للزراعة في  إذ تحيط اللجنة علمًا مع التقدير -94
 اللجنة بالتوصيات التالية المتعلقة بالسياسات؛ ورحبتعنوان "تحسين أداء السوق الزراعية: إنشاء وتطوير المؤسسات السوقية" 

تأسيس/تحسين نظام سجل المزارعين/مؤسسات المزارعين لتوفير الدعم والمساعدات المخصصة باإلضافة إلى تبليغ المزارعين  -
 بالمعلومات السوقية،

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

لقدرات وتدريب المزارعين وجمعيات المزارعين لتعزيز فرص الوصول إلى تقديم الدعم القائم على االحتياجات لتطوير ا -
 المستودعات وسعة التخزين،

تأسيس/تحسين القدرة على تتبع المكونات والمدخالت باإلضافة إلى مصادقة وتوحيد معايير المنتجات التسويقية لتعزيز السالمة  -
 المحلية والعالمية. والقدرة التسويقية للمنتجات الزراعية في كل من األسواق

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

 
اللجنة الدول األعضاء، المسجلة في مجموعة عمل الزراعة في الكومسيك، إلى المشاركة الفعالة في االجتماع الحادي عشر  دعت -95

تحت عنوان "تحسين أداء السوق الزراعية: تطوير نظم معلومات السوق  2018فبراير/شباط  22لمجموعة عمل الزراعة المقرر انعقاده في 
تحت عنوان "تحليل هياكل تجارة المواد الغذائية  2018سبتمبر/أيلول  20الزراعي" واالجتماع الثاني عشر الخاص به الذي سيعقد في 

الدول األعضاء الذين لم يسجلوا بعد في فريق عمل الكومسيك  دعوةلتعزيز شبكاتها بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" مع 
 المعني بالزراعة إلى التسجيل.

اللجنة على الجهود المبذولة من دول إيران وفلسطين وتركيا في تنفيذ المشروعات التالية على التوالي ضمن الدعوة الثالثة أثنت  -96
 :2016 القتراح المشاريع في إطار تمويل مشاريع الكومسيك في عام

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

تقنيات مختلفة مثل العلف المخزن تنفيذ المشروع بعنوان "زيادة إنتاجية الحيوانات المجترة الصغيرة عن طريق استخدام  -
 ومجموعات التغذية والزراعات المائية" بواسطة دولة فلسطين بالتعاون مع األردن وتونس،

تنفيذ المشروع بعنوان "تأسيس قاعدة بيانات، وشبكة اتصال، وصفحات على الويب لصغار المالك/المشاريع التعاونية الزراعية  -
ل األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" بواسطة دولة تركيا بالتعاون مع أربع وعشرين دولة للعائالت المزارعة فيما بين الدو 

 من الدول األعضاء.

ندونيسيا في المشروعات التالية المقرر تنفيذها في كما أثنت  -97 ضمن الدعوة  2017اللجنة على الجهود المبذولة من دولتي غامبيا وا 
 الرابعة القتراح المشاريع في إطار تمويل مشاريع الكومسيك:

المشروع بعنوان "تقليل الفاقد من مزروعات الحبوب بعد الحصاد لتحسين أسباب المعيشة في المناطق الريفية" سيتم تنفيذه  -
ندونيسيا،  بواسطة غامبيا بالتعاون مع نيجيريا وا 
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رعين أصحاب الحقول الصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء في منظمة التعاون المشروع بعنوان "تحسين دخل المزا -
اإلسالمي من خالل تقليل الفاقد من اإلنتاج الحيواني" سيتم تنفيذه بواسطة إندونيسيا بالتعاون مع بروناي دار السالم ومصر 

 وماليزيا والسودان.

اللجنة بعرض الجمهورية التركية الستضافة المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون اإلسالمي حول األمن الغذائي والتنمية  رحبت -98
الدول األعضاء ومؤسسات وأجهزة منظمة التعاون اإلسالمي ذات العالقة، بما فيها  ودعتفي إسطنبول،  2018 للعامالزراعية 

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

 
 (10الفقر )بند جدول األعمال: التخفيف من حّدة

في  2017أبريل / نيسان  6بعقد االجتماع التاسع لمجموعة عمل التخفيف من حدة الفقر في  إذ تحيط اللجنة علمًا مع التقدير -99
اللجنة بالتوصيات التالية المتعلقة  ورحبتأنقرة تحت عنوان "سوء التغذية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: مصيدة للفقر"، 

 بالسياسات؛

 تطوير وتنفيذ تدخالت متعلقة بالتغذية ومراعية للتغذية، وخصوًصا تجاه النساء في سن اإلنجاب من المجموعات الضعيفة، -

 ممارسات تغذية الرضع واألطفال، تحسين -

طالق حمالت تثقيفية بشأن  - ضمان الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية، والماء الصالح للشرب، وتعزيز النظام الصحي، وا 
 األمراض المعدية للقضاء على كافة أشكال نقص التغذية،

ق مبادرات على مستوى المجتمع وبناء كفاءات توفير الوصول إلى األطعمة اآلمنة والمفيدة للجسم للجميع، من خالل إطال -
 نشطة لألمن الغذائي.

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

 
أكتوبر/تشرين األول  10بعقد االجتماع العاشر لمجموعة عمل التخفيف من حدة الفقر في إذ تحيط اللجنة علمًا مع التقدير  -100

اللجنة بالتوصيات التالية المتعلقة  ورحبتفي أنقرة، تحت عنوان "التعليم لألطفال المحرومين: مفتاح الهروب من الفقر"،  2017
 بالسياسات؛
تعزيز فرص وصول األطفال المحرومين والفقراء إلى التعليم من خالل إلغاء/تقليل الرسوم المدرسية وتطوير برامج الحواالت  -

 امج التغذية المدرسية،النقدية المشروطة وبر 
تمكين وصول األطفال في المناطق الريفية والنائية من خالل إنشاء مدارس جديدة أو توفير وسائل النقل المجانية لألطفال  -

 الذين يعيشون في هذه المناطق،
ي وقانوني تعزيز فرص الوصول إلى التعليم الشامل لألطفال بما في ذلك ذوي اإلعاقة من خالل صياغة إطار عمل سياس -

 إلزامي باإلضافة إلى توفير الدعم لهم في البيئة المدرسية،
 وضع أولويات المساواة والعدالة بين الجنسين في الوصول إلى التعليم، -
 حشد وتعزيز مزيد من الموارد المالية والموارد البشرية لتحسين جودة التعليم. -

 (OIC/COMCEC/33-17/D(40))المرجع : رقم الوثيقة 
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اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في فريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر في الكومسيك إلى المشاركة بنشاط في  دعت -101
جودة التعليم في الدول األعضاء بمنظمة في أنقرة تحت عنوان " 2018أبريل/نيسان  5االجتماع الحادي عشر لفريق العمل الذي سيعقد في 

تنمية المهارات تحت عنوان " 2018أكتوبر/تشرين األول  4ة إلى االجتماع الثاني عشر الذي سيعقد في " باإلضافالتعاون اإلسالمي
اللجنة الدول األعضاء التي لم تسجل بعد إلى التسجيل في دعت " كما والتعليم المهني في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

 مجموعة عمل الحد من الفقر في الكومسيك.

لجنة على جهود إندونيسيا بالتعاون مع ماليزيا وتركيا في تنفيذ المشروع بعنوان "تطوير المبادرات المحلية للتخفيف من حدة ال أثنت -102
الفقر من خالل تعزيز سبل المعيشة المستدامة على مستوى المجتمع داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" بنجاح ضمن 

 .2016مشاريع في إطار تمويل مشاريع الكومسيك في عام الدعوة الثالثة القتراح ال

ندونيسيا وسورينام في المشروعات التالية المقرر تنفيذها في كما أثنت  -103  2017اللجنة على الجهود المبذولة من دول ألبانيا وغامبيا وا 
 ضمن الدعوة الرابعة القتراح المشاريع في إطار تمويل مشاريع الكومسيك:

  إنشاء خارطة طريق لخدمة إسكان اجتماعي متكامل" سيتم تنفيذه بواسطة ألبانيا بالتعاون مع تركيا وأذربيجان،المشروع بعنوان" 
  دارة المشروعات الصغيرة للنساء في غامبيا والسنغال وسيراليون" سيتم تنفيذه المشروع بعنوان "التدريب على ممارسة األعمال وا 

 راليون،بواسطة غامبيا بالتعاون مع السنغال وسي
  "المشروع بعنوان "تعزيز سبل المعيشة المستدامة على مستوى المجتمع لدعم الفقراء من خالل فتح أسواق عبر التجارة اإللكترونية

 سيتم تنفيذه بواسطة إندونيسيا بالتعاون مع تركيا وماليزيا،
 سيتم تنفيذه بواسطة سورينام « اون اإلسالميالمشروع بعنوان "التأهيل المهني لرعاية الطفولة في دول مختارة من منظمة التع

 بالتعاون مع نيجيريا وغيانا. 
 

i) صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية والبرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا 
 

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

من الدول األعضاء اللجنة  كما طلبتاآلن، للقيام بذلك بغية تمكين الصندوق من القيام بمزيد من المشروعات اإلنمائية في الدول األعضاء 
 .بالتزامات إضافية على أساس تطوعيبمراعاة التعهد 

التخفيف من حدة الفقر عبر وسائل عديدة  تحسين أداء الصندوق في تحقيق هدفاللجنة علمًا بمالحظات الدول األعضاء ل أحاطت -105
منها، تعزيز قاعدة المشروع ونطاق امتداد الصندوق من خالل التركيز على عدد أكبر من المشاريع، وبخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

لبرامجه وأنشطته  عتبار خالل التخطيطالمن صندوق التضامن اإلسالمي أن يأخذ تلك المالحظات باطلبت القائمة على المنح، و
 المستقبلية. 

اللجنة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية بزيادة جهوده لحشد الموارد وحماية الموارد المختلفة بما في ذلك القطاع  كما طالبت -106
 الخاص في الدول األعضاء.

 فيذ البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا.اللجنة بجهود البنك اإلسالمي للتنمية في حشد الموارد من مؤسسات التمويل المختلفة لتنرحبت  -107
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إلى البنك كررت اللجنة طلبها باإلشارة إلى القرارات ذات الصلة الصادرة في الدورتين الحادية والثالثين والثانية والثالثين للكومسيك،  -108
اإلسالمي للتنمية باالنتهاء من تخصيص التمويل لمشروع بناء القدرات القائم به مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

 والتدريب للدول اإلسالمية وذلك إلنجاز برنامج القطن في دول منظمة التعاون اإلسالمي بنجاح. 

ii) المهني والتدريب  برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم 

للجهود المتواصلة التي يبذلها مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول تقديرها اللجنة عن أعربت  -109
زيز اإلسالمية إزاء بدء وتنفيذ برامج بناء القدرات والدورات التدريبية المتعددة في مختلف ميادين ومجاالت اهتمام الدول األعضاء بغية تع

 المركز إلى حشد مزيد من الموارد المالية لتمويل البرنامج.دعت ي تلك الدول. كما القدرات وجودة أداء الموارد البشرية ف

بالتقرير الذي قدمه مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية حول  إذ تحيط اللجنة علماً  -110
لمساهمات المركز في تأسيس مركز للتدريب المهني في جامعة أوغندا  برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم المهني والتدريب، وتقديراً 

اللجنة من المركز والمؤسسات األخرى التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي بذل الجهود الالزمة لتأسيس كيان مماثل في  طلبتاإلسالمية، 
 الجامعة اإلسالمية المرتقبة في كابول. 

اللجنة الدول األعضاء إلى المشاركة في ودعم برامج بناء القدرات المختلفة القائم عليها مركز األبحاث اإلحصائية  دعت -111
          .واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم المهني والتدريب

iii) ةتنفيذ أهداف التنمية المستدام 
 

اللجنة على قائمة األنشطة ذات الصلة بأهداف  اطلعتإلى القرار ذي الصلة الصادر عن الدورة الثانية والثالثين للكومسيك،  بالنظر -112
من أجل تنفيذ أهداف التنمية لأللفية في الدول  التنمية المستدامة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي أعدها مكتب تنسيق الكومسيك

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

اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك مواصلة تجميع األنشطة المتعلقة بأهداف التنمية لأللفية في المؤسسات ذات العالقة في  طلبت -113
 ة إلى الدورات السنوية للكومسيك. منظمة التعاون اإلسالمي، وتقديم القائم

على التقرير الذي قدمه مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب المتعلق مع التقدير إذ تحيط اللجنة علمًا  -114
الدول األعضاء إلى ودعوة بدراسة اتجاهات أولويات أهداف التنمية المستدامة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتقييمه، 

استكمال "دراسة اتجاهات أولويات أهداف التنمية المستدامة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" المعدة من قبل مركز األبحاث 
الثالثين للجنة هذا المركز بتقديم تقرير عن نتائج الدراسة إلى االجتماع الرابع و مطالبة اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب مع 

 المتابعة والدورة الرابعة والثالثين للكومسيك.

 (11توطيد أواصر التعاون المالي )بند أجندة العمل: 

ذ تحيط اللجنة علمًا مع التقدير  -115 مارس/آذار  30بانعقاد االجتماع الثامن لمجموعة عمل التعاون المالي في الكومسيك في وا 
اللجنة بالتوصيات ورحبت في أنقرة تحت عنوان "تحسين إدارة الدين العام في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"،  2017

 المتعلقة بالسياسات؛
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 دعم/إقامة وحدة مستقلة إلدارة الدين العام تختص بوظائف محددة جيدا واستراتيجية مخصصة إلدارة الدين، -

 ي،تطوير/تحسين سوق الدين المحل -

 توسيع وتنويع قاعدة الدائنين، -

 زيادة أمد متوسط استحقاق الدين العام، -

 تطبيق طرق إدارة مخاطر االقتصاد الكلي. -

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

 
ذ تحيط اللجنة علمًا مع التقدير  -116 أكتوبر/تشرين  26بانعقاد االجتماع التاسع لفريق عمل الكومسيك للتعاون المالي المنعقد في وا 
 اللجنة بتوصياته المتعلقة بالسياسات التالية؛  ورحبتفي أنقرة تحت عنوان "تنويع األدوات المالية اإلسالمية"  2017األول 

تعزيز البنية األساسية للتمويل اإلسالمي من خالل تطوير األطر القانونية/التنظيمية الالزمة لكل عنصر من عناصرها وهي  -
 مية وأسواق رأس المال اإلسالمية والتكافل والتعاون من أجل خلق بيئة تمكينية للتمويل اإلسالمي،الصيرفة اإلسال

وضع إطار حكومة سليم وفعال على المستوى القومي وتعزيز تنيسق سياسات ومعايير حوكمة الرقابة الشرعية على مستوى  -
 الواليات القضائية المختلفة،

 إلسالمي،تأسيس/وضع معايير تصنيف التمويل ا -

تعزيز رأس المال البشري في التمويل اإلسالمي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تحسين برامج /  -
 مشاريع التثقيف والتوعية المالية التي تطلقها الحكومات والجامعات والقطاع الخاص،

اإلسالمي في القطاعات الفرعية العاملة في مجال تيسير مشاركة الخبرات فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون  -
 التمويل اإلسالمي من أجل تحقيق نمو مستدام ومتناغم لهذا المجال.

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

 

اللجنة الدول األعضاء المسجلة في فريق عمل الكومسيك للتعاون المالي إلى المشاركة بفعالية في االجتماع العاشر لفريق  دعت -117
تحت عنوان "دور الصكوك في أسواق رأس المال اإلسالمي" فضاًل  2018مارس/آذار  29العمل المعني بالتعاون المالي الذي سيعقد في 

 كما دعت اللجنةتحت عنوان "إدارة الصندوق اإلسالمي"  2018أكتوبر/تشرين األول  25ي سيعقد في عن االجتماع الحادي عشر الذ
 الدول األعضاء غير المسجلة إلى التسجيل في فريق العمل المعني بالتعاون المالي للكومسيك.

نحو إطار عمل مؤسسي محسن للمالية »اللجنة بجهود غامبيا بالشراكة مع نيجيريا وسيراليون للتنفيذ الناجح لمشروع بعنوان  أشادت -118
 خالل الدعوة للمشروع الثالث في إطار عمل تمويل مشروع الكومسيك.« اإلسالمية

i)  منتدى بورصات الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي 

أكتوبر/تشرين األول  31اللجنة بالتقرير الصادر عن االجتماع الحادي عشر للمنتدى الذي استضافته بورصة اسطنبول في  رحبت -119
 باسطنبول. 2017
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اللجنة علمًا بتقرير االجتماع الحادي عشر لمنتدى بورصات األسهم في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي حول أحاطت   -120
إلى بورصة/منصة  تأسيسل إلى منصة إلكترونية فائقة المرونة لتداول ومقاصة الذهب للدول األعضاء، وبهدف مختلف الخيارات للوصو 

المطلوب وتقرير التقدم المحرز في االجتماع الرابع والثالثين  عملمن أمانة المنتدى إنجاز الطلبت وللدول األعضاء المتطوعة، للذهب 
 لسة الرابعة والثالثين للكومسيك.للجنة المتابعة التابعة للكومسيك والج

من خالل تسريع  اللجنة الدول األعضاء المهتمة إلى تقديم الدعم الفعال لفريق عمل المنتدى إلنجاز التحضيرات الالزمةدعت  -121
  عملية دمج البورصات وتوافق األطر التنظيمية. 

اللجنة بعرض بورصة إسطنبول كأمانة منتدى بورصات األسهم في منظمة التعاون اإلسالمي، الستضافة االجتماع الثاني  رحبت -122
 من كافة الدول األعضاء المشاركة الفعالة في االجتماع. طلبت و /2018عشر للمنتدى في إسطنبول عام 

اللجنة من الدول األعضاء والبنك اإلسالمي للتنمية دعم الترويج لمؤشر ستاندرد آند بورز لمنظمة التعاون  طلبت -123
 اإلسالمي/الكومسيك والمؤشرات الفرعية التابعة له.

ii)  التعاون فيما بين الجهات الرقابية على األسواق المالية 
 

اللجنة بالتقرير الصادر عن االجتماع السادس للمنتدى الذي استضافه مجلس أسواق المال بالجمهورية التركية باسطنبول في  رحبت -124
 أكتوبر/تشرين األول. 31

باإليجاز المقدم من المنتدى / سكرتارية أخذت علمًا الصادر عن الدورة الثانية والثالثين للكومسيك، والقرار المتعلق استذكار  -125
المنتدى حول تأسيس المنصة العقارية اإللكترونية للكومسيك / بورصة الكومسيك العقارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

ة إنجاز التحضيرات القانونية واإلدارية والتقنية لتأسيس المنصة اإللكترونية العقارية للكومسيك قبل الدور من المنتدى / أمانة المنتدى طلبت و
 الرابعة والثالثين للكومسيك وتقديم تقرير مرحلي إلى االجتماع الرابع والثالثين للجنة المتابعة حول التقدم المحرز. 

للمشاركة الفعالة في تأسيس المنصة العقارية اإللكترونية للكومسيك ودعتها إلى تسمية اللجنة الدول األعضاء المهتمة دعت  -126
بالغ أم  انة المنتدى بها قبل االجتماع الرابع والثالثين للجنة المتابعة التابعة للكومسيك. الجهات المعنية لديها وا 

، والتي ترتبط ببناء اللجنة بالجهود التي بذلتها فرق عمل منتدى الجهات الرقابية على األسواق المالية التابع للكومسيكرحبت  -127
إلى دعم جهود المنتدى من خالل المشاركة في اجتماعاته، واإلسهام في الدول األعضاء ودعت  القدرات وتطوير األسواق والتثقيف المالي،

 إنجاز واليات فرق العمل.

اللجنة بعرض مجلس األسواق المالية في تركيا التي تتولى األمانة العامة لمنتدى الجهات الرقابية على األسواق المالية التابع رحبت  -128
  من جميع الدول األعضاء المشاركة الفعالة في هذا الملتقى. وطلبت باسطنبول،  2018للكومسيك باستضافة الملتقى السابع للمنتدى في 

iii) التعاون بين المصارف المركزية والسلطات النقدية 
يومي  ياللجنة بالملتقى الخامس عشر للبنوك المركزية والسلطات المالية بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ف رحبت -129

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

اللجنة برامج التدريب وبناء القدرات التي تنظمها سيسريك بين البنوك المركزية والسلطات النقدية للدول األعضاء في مختلف  أثنت -131
 سيسريك بمواصلة تنظيم مثل هذه األنشطة للمؤسسات ذات الصلة في الدول األعضاء. وطالبتجوانب التعاون 

النظر بشأن "تحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية بين الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي" )بند جدول  تبادل وجهات
 (12األعمال: 

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

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

 
 موضوع الدورة المقبلة لتبادل وجهات النظر

 
كموضوع لتبادل تسهيل التجارة: تحسين نظم إدارة المخاطر الجمركية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" قررت " -133

مجموعة عمل التجارة التابعة للكومسيك في اجتماعها الحادي  من مطلوبوجهات النظر في الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك، حيث يكون 
، بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، من أجل التوصل إلى توصيات ملموسة بشأن السياسات المتعلقة بهذا عشر

 لموضوع وتقديم تقرير عنها إلى الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك.ا

 (13تاريخ الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك )بند جدول األعمال: 
 

في أنقرة بتركيا والدورة الرابعة والثالثين للكومسيك  2018مايو/آيار  10 – 9 ابع والثالثين للجنة المتابعة فيعقد االجتماع الر تقرر  -134
 تركيا.في  في اسطنبول 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29 – 26في الفترة 

 

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


