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 اإلنجليزية األصل:

 والثالثين الرابع االجتماع تقرير 

 والتجاري  االقتصادي للتعاون  الدائمة للجنة التابعة املتابعة للجنة

 اإلسالمي التعاون  ملنظمه التابعة

 (2018 مايو  10-9 ،)أنقرة

 

 التعاون  بمنظمة والتجاري  االقتصادي للتعاون  الدائمة للجنة التابعة املتابعة للجنة والثالثين الرابع االجتماع انعقد .1

 التركية. الجمهورية ،أنقرة في 2018 مايو  10-9 في )الكومسيك( اإلسالمي

 

 اللجنة: في التالية األعضاء الدول  ممثلو  االجتماع حضر  .2

 ،دائم( ،)رئيس تركيا: جمهورية .1

 ،دائم( عضو  ،اإلدارة مجلس رئيس ب)نائ السعودية: العربية اململكة .2

  ،دائم( عضو  ،رئيسال ب)نائ فلسطين: دولة .3

 (،العربية املنطقة ممثل ،رئيسال )نائب قطر: دولة .4

  (،ةاآلسيوي املنطقة ممثل ،رئيسال )نائب ماليزيا: .5

 ،)املقرر( اإلسالمية: باكستان جمهورية .6

 ،السابق( املكتب )عضو  الكويت: دولة .7

 ،السابق( املكتب )عضو  إندونيسيا: جمهورية .8

 

 ومركز  ،الكومسيك تنسيق ومكتب ،اإلسالمي التعاون  ملنظمة العامة األمانة من كل ممثلو  االجتماع حضر  ذلك إلى باإلضافة .3

 ،التجارة لتنمية اإلسالمي واملركز  ،(أنقرة مركز ) اإلسالمية للدول  والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية البحوث

 وائتمان االستثمار  لتأمين اإلسالمية واملؤسسة التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية  املؤسسة ،للتنمية اإلسالمي والبنك

 واالتحاد اإلسالمية الدول  في واملقاييس املواصفات ومعهد والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة ،الصادرات

 . البواخر  ملالكي اإلسالمي

 (1 املرفق في املشاركين قائمة )ترد

 

  االفتتاحية الجلسة األعمال: جدول  من 1 البند

 

 بالجمهورية التنمية وزير  نائب ،جوشكون  يوسف / السيد سعادة االجتماع افتتح ،الكريم القرآن من آيات تالوة بعد .4

 التركية.

 

 السفير  سعادة هاتال  االجتماع إلى رسالة ،الكومسيك ورئيس تركيا جمهورية رئيس ،أردوغان طيب رجب فخامة وجه وقد .5

 العالم أن رسالته في أردوغان طيب رجب الرئيس فخامة أكد .الخارجية لسياسةل الرئيس مستشاري  كبير  ،ارسالن صادق

 رئيس فخامة قال كما األعضاء. الدول  مستقبل ستشكل التي تطوراتال من عددا ويشهد صعبة بفترة يمر  اإلسالمي
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 وحتى مأساوية مدمرة صراعات يواجهون  الذين وأخواتنا إخواننا دعمون نتكاتف إلى نحتاج كمسلمين ننا"إ ،الجمهورية

  ."جماعية إبادة

 

 وقال .اإلسالمي التعاون  ملنظمة تركيا رئاسة فترة خالل تحدث التي الكبيرة لتطوراتا إلى أردوغان الرئيس فخامة تطرق  .6

 إلى الرامية الجهود إطار  في التدابير  من مجموعة بوضع اإلسالمي املؤتمر  منظمة إمكانيات تحفيز  خالل من هن"إ تهفخام

 الجماعية اإلبادة إزاء الصمت نلتزم لم أننا مؤكدا ،الدولية الساحة على املسلمين وأخواتنا إخواننا قضايال املستحق دعمال

 بلدان في مبادرات اتخاذ خالل من االضطهاد هذا إلنهاء كبيرا جهدا بذلنا وقد ،روهينغاال مسلمو  له تعرض الذي والتعذيب

 قضايا إزاء الصحيح املوقف يتخذ كله العالم جعلنا ،أخرى  بلدان من وبدعم ،ذلك إلى إضافة دولية. ومنظمات أخرى 

 .التاريخ تزييف عن ويمتنع القدس

 

 إبراز  على تساعد أن يمكن وأساسية هيكلية خطوات اتخاذ إلى الحاجة إلى اللجنة انتباه أردوغان الرئيس فخامة لفت كما .7

 األعضاء الدول  بين فيما التجارية األفضليات نظام أن أردوغان الرئيس فخامة ذكر  اإلسالمية. للبلدان التجارية اإلمكانات

 لم التي األعضاء الدول  أردوغان الرئيس فخامة دعا الصدد، هذا وفي .خاصة أهميةب يتمتع اإلسالمي التعاون  ظمةمن في

 ظمةمن في األعضاء الدول  بين فيما التجارية األفضليات نظام اتفاقيات على واملصادقة التوقيع إجراءات بعد ستكملت

 قوائم بتحديث تقوم أن االتفاقيات على صادقت التي الدول  تلك دعا كما ذلك، تفعل أن االتفاقيات   اإلسالمي التعاون 

 .االمتيازات

 

 إيالء خالل من االقتصادية بنيتنا لتعزيز  األجل طويلة خطوات اتخاذ ضرورة على أردوغان طيب رجب فخامة شدد كما .8

  .املضافة القيمة ذي اإلنتاج وخاصة للتكنولوجيا االهتمام من املزيد

 

 إنتاج إلى اهاقتصاداتو  األعضاء الدول  صناعات تحويل إلى الحاجة إلى غانأردو  الرئيس فخامة طرق ت الصدد، هذا وفي .9

 والطاقة الطاقة مثل املتقدمة التكنولوجيا مجاالت في جديدة ببرامج وتعزيزها عالية مضافة قيمة ذات صناعية منتجات

 الطبية. جهزةواأل  واالتصاالت والبرمجيات. والحاسوب املتجددة

 

 تنسيق وكذلك الجمركية اإلجراءات من والحد التجارة تسهيل أهمية على انغأردو  طيب رجب فخامة أكد ،رسالته وفي .10

 وجهات تبادل جلسة موضوع الختيار  تقديره عن انغأردو  الرئيس فخامة أعرب ،الصدد هذا وفي .املختلفة التنفيذ عمليات

 منظمة في األعضاء الدول  في الجمركية املخاطر  إدارة أنظمة تحسين التجارة: كتيسير “ للكومسيك القادمة الدورة في النظر 

 .”اإلسالمي التعاون 

 

11.  
 
 تمويل ةوآلي العمل مجموعات اجتماعات أي ،الكومسيك استراتيجية آليات أهمية إلى أردوغان الرئيس تطرق  ،وأخيرا

 األعضاء. البلدان بين املؤسسية والقدرة البشري  املال رأس وتعزيز  السياسات مواءمة في مفيدة أدوات وهي ،املشاريع

 

 عن املنبثقة املتابعة للجنة والثالثين الرابع االجتماع في للمشاركين النجاح متمنيا رسالته أردوغان الرئيس اختتم .12

 لكومسيك.ا

 (.2 املرفق في انغأردو  طيب رجب الرئيس فخامة رسالة نص من نسخة )ترد
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 ،التركية بالجمهورية التنمية وزير  نائب ،جوشكون  يوسف السيد سعادة ألقى ،أردوغان طيب رجب فخامة رسالة أعقاب في .13

 االجتماع. أمام كلمة

 

 أي من أكبر  باتت املشتركة واملسؤولية والتجاري  االقتصادي العمل تنسيق إلى الحاجة أن جوشكون  السيد سعادة ذكر  .14

 استدامة على كبيرا تأثيرا اإلسالمي التعاون  منظمة في ةالجغرافي املنطقة في السياسية التطورات تؤثر  حيث ى،مض  وقت

 الضروري  من أنه على جوشكون  السيد سعادة أكد ،اإلطار هذا وفي .نظمةامل دول  جميع في التنمية ومساعي االقتصادات

 من املائة في 25 إلى الوصول  ذلك في بما الكومسيك وقرارات اإلسالمي التعاون  ملنظمة الجديدة البينية األهداف تحقيق

 التنمية. مساعي في ومواءمتها السياسات تنسيق وتحقيق 2025 عام بحلول  اإلسالمي التعاون  منظمة في البينية التجارة

 

ا اإلسالمي التعاون  ملنظمة والتصدير  االستيراد أداء أن جوشكون  السيد سعادة ذكر  ،أخرى  ناحية من .15  املستويات عن بعيد 

 2012 عام في أمريكي دوالر  تريليون  4.0 من املائة في 25 بنسبة اإلسالمي التعاون  منظمة تجارة إجمالي وانخفض .املنشودة

ا اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  سجلتو  .2016 عام في أمريكي دوالر  تريليون  3.0 إلى ا عجز   2015 عام في تجاري 

 يجب االنخفاض هذا أن على جوشكون  / السيد سعادة وشدد املتتالية. التجارية الفوائض من سنوات بعد مرة ألول 

 األعضاء. لدول ا قلقل مثيرة لحاالت خطير  مؤشر  اعتباره

 

  أنه جوشكون  السيد سعادة أشار  وقد .16
 
 االقتصادي النمو  فإن ،الدولي النقد وصندوق  العاملية التجارة منظمة لتوقعات وفقا

  يرتفع سوف العالمي
 
 السنوات في السلبي النمو  إلى وبالنظر  .2019 لعام املائة في  3.9و 2018 في املائة في 3.1 إلى قليال

 أن األعضاء الدول  على يجب ،الصدد هذا فيو .واعد الطفيف االنتعاش هذا فإن ،2010 عام بداية في سيما ال  ،السابقة

 جوشكون  السيد سعادة وشدد الخام. املواد من أكثر  دولية سمعة ذات منتجاتب العاملية األسواق في أكبر  وجود لها يكون 

 العالم. في اإلنتاج أنماط تغيير  حيث من املعلومات / املعرفة القتصاد الحاسمة األهمية على

 

 اإلجراءات عبء تقليل خالل من التجارة أحجام على كبير  تأثير  له التجارة تيسير  أن على جوشكون  السيد سعادة وشدد .17

 ،الصدد هذا وفي التكنولوجية. الحلول  لتنفيذ طرق  عن والبحث االستثمار  مناخ وتحسين الشفافية وزيادة الفعالة غير 

 املمرات في الحركة سهولةو  والجمارك الحدود كفاءة ذلك في بما ،الناعمة التحتية بنيتها تحسين األعضاء الدول  على يجب

 منظمة في األعضاء البلدان في الجمركية املخاطر  إدارة التجارة: تيسير “ الختبار  الكبيرة يةاألهم عن وأعرب للحدود. العابرة

  للكومسيك. والثالثين الرابعة للدورة الوزاري  االجتماع في النظر  وجهات تبادل جلسةل كموضوع "اإلسالمي التعاون 

 

 استراتيجية إطار  في املشاريع وتنفيذ العمل مجموعة اجتماعات تنظيم على الضوء جوشكون  السيد سعادة وسلط .18

 قــــــــــــــيتعل فيما خاصة للتعاون  جديدة بفرص األعضاء الدول  زويدـــــــــــــــــلت االجتماعات هذه أهمية على وشدد الكومسيك.

 الناجح للتنفيذ تقديره عن أعرب كما الجيدة. اتــــــــــــــاملمارس منو  اآلخرين اربــــــــــــــــــتج من واالستفادة  الدروس باستخالص

 9 تنفيذ يجري  أنه .وأضاف2013 عام منذ اإلسالمي التعاون  منظمة ومؤسسات األعضاء البلدان قبل من 46 الـ للمشاريع

 .2018 عام في مستفيدة دولة 36 من أكثر  مع أخرى  شاريعم

 

 الرابع االجتماع خالل جرت التي املداوالت تساهم أن في رغبته عن باإلعراب كلمته جوشكون  / السيد سعادة واختتم .19

 اإلسالمية. لألمة والرفاهية والرخاء السالم تحقيق في الكومسيك عن املنبثقة املتابعة للجنة والثالثين

 (.3 املرفق في جوشكون  يوسف / السيد سعادة بيان نص )يرد
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 حسنوف جاكونجير  السيد قبل من اإلسالمي املؤتمر  ملنظمة العام األمين العثيمين يوسف الدكتور  معالي رسالة قراءة تمت .20

 لفخامة تقديره عن العثيمين الدكتور  معالي وأعرب اإلسالمي. التعاون  ملنظمة العامة لألمانة االقتصادية الشؤون دائرة من

 وألنشطة عام بوجه اإلسالمي التعاون  ملنظمة املتواصل دعمهما على التركية والجمهورية أردوغان طيب رجب الرئيس

 خاص. بوجه الكومسيك

 

 وزراء ملجلس واألربعين الخامسة الدورة في إقرارها تم التي العديدة االقتصادية القرارات على الضوء العثيمين معالي وسلط .21

 الوزاريين املؤتمرين نتائج فيها بما 2018 أيار  مايو/ 6 – 5 في الشعبية بنجالديش بجمهورية دكا، في املنعقدة الخارجية

 أهمية على أكد كما .العمل لوزراء الرابع اإلسالمي واملؤتمر  السياحة لوزراء العاشر  مياإلسال  املؤتمر  وهما القطاعيين

 منظمة أهداف لتحقيق الغذائي واألمن الريفية والتنمية الزراعة، النقل، مجاالت في األخرى  القطاعية الوزارية االجتماعات

 جهودها على بالكومسيك معاليه أشاد ذلك، على وعالوة املقبل. للعقد القطاعات هذه في عليها املتفق اإلسالمي التعاون 

 .العمل فرق  وآليات مشروعاتها دورة إدارة إطار  في املشروعات مختلف لتنفيذ الدؤوبة

 (.4 رفقامل في العثيمين يوسف الدكتور  سعادة رسالة نص من نسخة ترد) 

 

 االقتصادية، للشؤون املالية وزارة وكيل مساعد الجليل، عبد نبيل السيد الكويت دولة وفد رئيس االجتماع إلى وتحدث .22

 حكومة إلى الشكر  وجه كما االجتماع. إلى الضافية رسالته على التركية الجمهورية لرئيس وتقديره شكره عن أعرب حيث

 مساعيه على الكومسيك تنسيق بمكت على وأثنى االجتماع. لعقد املمتازة والترتيبات الضيافة كرم على التركية الجمهورية

  املشروعات. وتمويل الكومسيك عمل فرق  آليتي خالل من وبخاصة والتجاري  االقتصادي التعاون  تعزيز  إلى الرامية

 

 االجتماع هامش على فعالية

 2018 مايو  8 في الدورة جنةلل والثالثين الثاني االجتماع قدع   .23

 (.5 املرفق في الدورة للجنة والثالثين الثاني االجتماع تقرير )يرد

 

 العمل جلسات

 التعاون  منظمة لدى تركيا لجمهورية الدائم املمثل ،شان و تلمو  صالح السفير  سعادة لالجتماع العمل جلسات ترأس .24

 اإلسالمي.

 

 االجتماع. أعمال جدول  اللجنة اعتمدت .25

 (.6 املرفق في األعمال جدول  من نسخة )ترد

 

 وتنفيذها الكومسيك استراتيجية األعمال: جدول  من 2 البند

 

 الضوء يسلط والذي الكومسيك تنسيق مكتب من املقدم الكومسيك استراتيجية بتنفيذ الخاص بالتقرير  اللجنة رحبت .26

 ملساهماتها اإلسالمي التعاون  منظمة ومؤسسات األعضاء الدول  على وأثنى ،االستراتيجية تنفيذ في املحرز  التقدم على

 اإلسالمي املؤتمر  ملنظمة التابعة واملؤسسات األعضاء الدول  من اللجنة طلبت كما الكومسيك. تراتيجيةاس تنفيذ في القيمة

 االستراتيجية. لتنفيذ الكامل دعمها تقديم مواصلة
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 ذات للقرارات وفقا التعاون  مجاالت في للكومسيك التابعة العمل مجموعات اجتماعات عقد في بالنجاح اللجنة رحبت .27

 وجه على الكومسيك تنسيق مكتب أجراها التي البحثية بالدراسات رحبت كما ،للكومسيك والثالثين الثالثة للدورة الصلة

 فريق. اجتماع سيكالكوم أعمال من عمل كل في املناقشات إلثراء التحديد

 

 مجاالت في األعضاء الدول  بين فيما السياسات مواءمة أجل من العاملة األفرقة بذلتها التي الجهود على اللجنة أثنت .28

 نيسان - فبراير  / شباط في عقدت التي اجتماعاتها في العاملة األفرقة قدمتها التي السياسة بتوصيات ورحبت اختصاصها

 .2018 أبريل

 

 الوزارية السياسة توصيات تحقيق أجل من اإلسالمي التعاون  منظمة ومؤسسات األعضاء الدول  جهود على أثنت وإذ .29

 وحثت السياسة توصيات لتنفيذ ،املستطاع قدر  ،الجهود بذل إلى األعضاء الدول  جميع اللجنة دعت ،للكومسيك

 الصدد. هذا في األعضاء. الدول  دعم على الصلة ذات اإلسالمي التعاون  منظمة مؤسسات

 

 في تطويرها تم التي السياسة توصيات لتنفيذ الكومسيك مشروع تمويل استخدام إلى األعضاء الدول  اللجنة دعت .30

 للكومسيك. الوزارية الدورات واعتمدتها الكومسيك عمل مجموعات

 

 وكذلك األعضاء لدول ا بين األطراف متعدد والتعاون  التضامن لتعزيز  الكومسيك مشروع تمويل أهمية على اللجنة أكدت .31

 البلدان. هذه في والبشرية املؤسسية القدرات زيادة

 

 ببدء أيضا ورحبت 2017 عام في الكومسيك مشروعات تمويل إطار  في املمولة عشر  الثالثة املشروعات بإنهاء اللجنة رحبت .32

  .2018 عام خالل لتنفيذها مشروعا عشر  تسعة

 

 تنسيق مكتب مع أوثق بشكل للعمل للكومسيك التابعة االتصال ومراكز  الوطنية االتصال مراكز اللجنة ناشدت .33

 واالتصال. الفعال التنسيق أجل من الكومسيك

 

 التابعة العمل مجموعة اتصال ونقاط للكومسيك الوطنية االتصال نقاط مشاركة ضمان إلى األعضاء البلدان اللجنة دعت .34

 الكومسيك. ودورات الكومسيك متابعة لجنة اجتماعات في للكومسيك

 

 القادمة عاتاالجتما في بنشاط املشاركة على للكومسيك العاملة األفرقة في سجلت التي األعضاء الدول  اللجنة شجعت .35

  التعاونية. مشاريعها لتحقيق الكومسيك مشروعات تمويل من واالستفادة الصلة ذات العاملة لألفرقة

 

 ،دولة 50 بلغ قد األقل على واحدة عمل مجموعة في سجلت التي األعضاء الدول  عدد أن التقدير مع اللجنة الحظت .36

 االجتماعات في بنشاط واملشاركة الكومسيك عمل فرق  في التسجيل ،بذلك تقم لم التي ،األعضاء الدول  من وطلبت

 العمل. جموعاتمل القادمة

 

 التابعة العمل مجموعة اتصال لنقاط السادس السنوي  االجتماع الكومسيك تنسيق مكتب ينظم بأن اللجنة رحبت .37

 املشاركة إلى الوطنية االتصال نقاطو  العمل فرق  رؤساء تودع ،تركيا ،أنقرة في 2018 ،يوليو / تموز  5-3 في للكومسيك

 االجتماع. في بنشاط
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 تنسيق مكتب قبل من عام كل تعميمها يتم التي ”التقييم نماذج“ على الرد إلى املعنية األعضاء الدول  اللجنة دعت .38

 للكومسيك. العاملة باألفرقة الخاصة السياسة توصيات تنفيذ متابعة بهدف الكومسيك

 

 ،خالل من الكومسيك في املعرفة إنتاج جهود في بنشاط لمشاركةل العمل فرق ب الخاصة تصالاال نقاط اللجنة دعت كما .39

 البحثية. للدراسات املرتدة التغذية وتوفير  منها والتحقق بالبلد الخاصة البيانات جمع في املساعدة ،أخرى  أمور  بين من

 

 البنك ومجموعة التجارة لتنمية اإلسالمي واملركز  أنقرة ومركز   كمسیولكا تنسيق ملكتب تقديرها عن اللجنة أعربت .40

 املواصفات ومعهد ،والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية والغرفة ،التجارة لتمويل اإلسالمية )املؤسسة للتنمية اإلسالمي

 .الكومسيك استراتيجية تنفيذ أجل من جهود من بذلوه ملا اإلسالمية للدول  واملقاييس

 

  2025 عام حتى اإلسالمي التعاون  ملنظمة العشري  العمل برنامج تنفيذ األعمال: جدول  من 3 البند

 

 والتجاري  االقتصادي املكون  تنفيذ بشأن اإلسالمي التعاون  ملنظمة العامة األمانة قدمته الذي بالتقرير  علما اللجنة أحاطت .41

 العمل. برنامج :2025 اإلسالمي التعاون  منظمة لبرنامج

 

  وإذ .42
 
 على اللجنة أكدت ، والثالثين والثالثة والثالثين الثانية الكومسيك دورتي عن الصادرة الصلة ذات بالقرارات ذكر ت

 وطلبت الكومسيك، لجنة عمل برنامج :2025 اإلسالمي التعاون  ملنظمة والتجاري  االقتصادي القسم متابعة نشطة أهمية

 وجلسات الكومسيك جلسات إلى البرنامج تنفيذ عن شاملة مرحلية تقارير  تقديم بانتظام إلى للمنظمة العامة األمانة من

 املتابعة.

 

 اإلسالمي التعاون  منظمة وأجهزة مؤسسات إلى الدعوة توجيه اإلسالمي التعاون  ملنظمة العامة األمانة نم اللجنة طلبت .43

 التعاون  منظمة ملؤسسات السنوية التنسيق اجتماعات في للمشاركة الكومسيك تنسيق مكتب ذلك في بما ،الصلة ذات

 : 2025  اإلسالمي التعاون  منظمة إطار  في ستتم التي االقتصادية األنشطة في الفعالين والتآزر  التنسيق لضمان اإلسالمي

 العمل. برنامج

 

ذكر إذو  .44
 
 بعد تقم لم التي األعضاء الدول  من اللجنة طلبت ،الكومسيك دورات عن الصادرة الصلة ذات القراراتب ت

 في األعضاء الدول  بين والتجاري  االقتصادي التعاون  لتعزيز  االقتصادي املجال في االتفاقيات على والتصديق بالتوقيع

 اإلسالمي. التعاون  منظمة

 

 البينية التجارة توسيع األعمال: جدول  من 4 البند

 

  وإذ .45
 
 عام مارس 8-7 من الفترة في للتجارة الكومسيك عمل ملجموعة عشر  الحادي االجتماع بعقد التقدير مع علما حيطت

 التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في الجمركية املخاطر  إدارة نظم تحسين التجارة: تسهيل“ عنوان تحت أنقرة في 2018

 الستة العناوين تحت ،والثالثين الرابعة دورتها في الكومسيك إلى ستقدم التي سياستها توصيات اللجنة رحبت ،”اإلسالمي

 التالية:
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 والوثائق التجارة إجراءات تبسيط ، 

  والتنظيمي القانوني اإلطار ، 

 والتحديث املادية التحتية البنية ، 

 والتوافق املعايير  ومواءمة توحيد ، 

 العابرة التجارة لتسهيل تدابير  اعتماد ، 

  الدولي / اإلقليمي التعاون . 

  التي العامة سياسةال توصيات وثيقة في االجتماع من العامة بالسياسة املتعلقة التوصيات دمج )تم
 

 لجلسة خصيصا عدتأ

 .(7 رقم املرفق في التوصيات ترد والثالثين. الرابعة الكومسيك بدورة الوزاري  االجتماع في النظر  وجهات تبادل

 

 اجلسته في بنشاط املشاركة الكومسيك، التابعة التجارية العمل مجموعة في سجلت التي األعضاء، الدول  اللجنة وناشدت .46

 في يناملعتمد االقتصاديين املشغلين برامج تحسين“ :عنوان وتحمل 2018 نوفمبر  1 في تنظيمها سيتم التي عشرة الثانية

 في التسجيل إلى ،بعد ذلك تفعل لم التي ،األعضاء الدول  اللجنة دعت كما ”.اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول 

 للكومسيك. التابعة التجارية العمل مجموعة

 

 ومجموعة التجارة لتنمية اإلسالمي واملركز  أنقرة ومركز  الكومسيك تنسيق مكتب نظمها التي باألنشطة اللجنة رحبت كما .47

 ومعهد ،والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية والغرفة ،التجارة للتموي اإلسالمية )املؤسسة للتنمية اإلسالمي البنك

 والثالثين الثالثة الدورة منذ الكومسيك استراتيجية مع ةاملتوافق التجارة مجال في اإلسالمية للدول  واملقاييس املواصفات

 للكومسيك.

 

 في التالية للمشاريع الناجح التنفيذ أجل من التجارة لتنمية اإلسالمي واملركز  سورينام تبذلها التي بالجهود اللجنة أشادت .48

 الكومسيك: اتمشروع تمويل إطار  في للمشروع الرابعة الدعوة إطار  في 2017 عام

 

 في املشاركة تعزيز  أجل من وغيانا سورينام في واملتوسطة الصغيرة املشاريع دعم خدمات تعزيز “ املعنون  املشروع -

 ،وتركيا غيانا مع باالشتراك سورينام نفذته الذي ”العاملية القيمة سالسل

 التعاون  منظمة في األعضاء الدول  بين التعريفية غير  الحواجز  تحديد التجارة: تيسير “ عنوان يحمل الذي املشروع -

 العربية. مصر  وجمهورية والسنغال املغربية اململكة مع بالشراكة التجارة لتنمية اإلسالمي املركز  ينفذه الذي ”اإلسالمي

 

 التي التالية للمشاريع اإلسالمية للدول  واملقاييس املواصفات معهدو  والسودان ونيجيريا املغرب بجهود اللجنة أشادت كما .49

 كومسيك:ال مشروعات تمويل إطار  ضمن للمشروعات الخامسة الدعوة إطار  في 2018 عام خالل تنفيذها سيتم

 

 منطقة في املختارة الواحدة النوافذ ألنظمة البيني التشغيل قابلية حول  الجدوى  دراسة“ عنوان يحمل الذي املشروع -

 ،وتونس الكاميرون مع بالشراكة املغرب سينفذه الذي ”اإلسالمي التعاون  منظمة

 التعاون  منظمة منطقة في التجارة تيسير  تدابير  تحسين خالل من البينية التجارة تعزيز “ عنوان يحمل الذي املشروع -

 ،وإندونيسيا املغرب مع باالشتراك نيجيريا ستنفذه الذي ”اإلسالمي
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 التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في الواحدة النافذة ألنظمة املؤسسية القدرات تعزيز “ عنوان يحمل الذي املشروع -

 ،أخرى  أعضاء دول  أربع مع بالشراكة السودان قبل من سينفذ الذي ”اإلسالمي

 معهد / اإلسالمي التعاون  نظمةمل الحالل معايير  مع الوطنية الحالل معايير  توحيد“ عنوان يحمل الذي املشروع -

 .األعضاء الدول  من دولة 20 مع بالشراكة املعهد سينفذه الذي اإلسالمية للدول  واملقاييس املواصفات

 

 تنسيق مكتب قبل من تنظيمها سيتم التي األنشطة في بنشاط تشارك أن املعنية األعضاء الدول  من اللجنة طلبت .50

 لتمويل اإلسالمية )املؤسسة للتنمية اإلسالمي البنك ومجموعة التجارة، لتنمية اإلسالمي واملركز  أنقرة، ومركز  الكومسيك،

 التجارة، مجال في اإلسالمية للدول  واملقاييس املواصفات ومعهد ،والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفةو  التجارة(

       .مشاركتها لضمان كاف بوقت الجتماعاتا قبل األعضاء الدول  إلى دعوات إلرسال املؤسسات هذه ودعت

 

ذكر  وإذ .51
 
 عنوان يحمل والذي للكومسيك والثالثين الرابع الوزاري  االجتماع في النظر  وجهات تبادل جلسة موضوع بأن ت

 في اختياره تم قد اإلسالمي" التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في الجمركية املخاطر  إدارة أنظمة تحسين التجارة: تسهيل"

 / التجارة لتسهي عن املسؤولين الكومسيك في األعضاء الدول  وزراء اللجنة دعت فقد والثالثين، الثالثة الكومسيك دورة

 شؤون عن املسؤولين الوزراء مع جنب إلى جنبا للكومسيك والثالثين الرابع الوزاري  االجتماع في ملشاركةا الجمركية الشؤون

  والجمارك. التجارة

 

i) اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  بين فيما التجارية األفضليات نظام OIC-TPS 

 

 األعضاء الدول  بين فيما التجارية األفضليات نظام اتفاقيتي على بعد تصدق أو  توقع لم التي األعضاء الدول  اللجنة دعت .52

 األفضليات بنظام الخاصة التفضيلية التعرفة خطة بروتوكول و  اإلطارية االتفاقية وهما ،اإلسالمي التعاون  منظمة في

 ممكن. وقت أقرب في بذلك القيام على ،املنشأ وقواعد التجارية

 

 في األعضاء الدول  بين فيما التجارية األفضليات بنظام إندونيسيا جمهورية ابدته الذي املتنامي باالهتمام اللجنة أشادت .53

  اإلسالمي. التعاون  منظمة منطقة في قتصاداتاال أكبر  من واحدة باعتبارها سالمياإل  التعاون  منظمة

 

 وباكستان وبنغالديش وماليزيا تركيا قبل من الوطنية عبر  اللجنة أمانة إلى املحدثة االمتيازات قوائم بتقديم اللجنة رحبت .54

 في املحدثة االمتيازات قوائم نقل إلى األخرى  املشاركة األعضاء الدول  ودعت واملغرب اإلسالمية إيران وجمهورية واألردن

 في األعضاء الدول  بين فيما التجارية األفضليات نظام تفعيل بهدف األمانة الوطنية. عبر  الشركات إلى ممكن وقت أقرب

 .مياإلسال  التعاون  منظمة

 

 الداخلية بتدابيرها الوطنية عبر  الشركة أمانة إخطار  بعد، ذلك تفعل لم التي املشاركة، األعضاء الدول  من اللجنة طلبت .55

 منظمة في األعضاء الدول  بين فيما التجارية األفضليات لنظام املنشأ قواعد لتنفيذ بها االضطالع سيتم التي الصلة ذات

 .ممكن وقت أقرب في اإلسالمي التعاون 
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 التعاون  منظمة مؤسسات من وغيرها ،الكومسيك تنسيق ومكتب ،التجارة لتنمية اإلسالمي املركز  من اللجنة طلبت كما .56

 الدول  بين فيما التجارية األفضليات بنظام يتعلق فيما القدرات وبناء التوعية أنشطة تنظيم مواصلة الصلة ذات اإلسالمي

 اإلسالمي. التعاون  منظمة في األعضاء

 

ii) اإلسالمية التجارية املعارض 

 

 مع بالتعاون  اإلسالمية التجارية واملعارض املعارض الستضافتها التالية األعضاء للدول  وتقديرها شكرها عن اللجنة أعربت .57

 التجارة: لتنمية اإلسالمي املركز 

 

 لتنظيم اإلسالمية للدول  واملقاييس املواصفات معهدو  التجارة لتنمية اإلسالمي املركز و  لالستضافة تركيا جمهورية -

 ؛ 2017 نوفمبر  25 و  23 يومي اسطنبول  في ”مسالخا الحالل OIC معرض“

 للدول  التجاري  املعرض من االستثنائية النسخة“ تنظيمل التجارة لتنمية اإلسالمي املركز و  لالستضافة الكويت دولة -

 ؛ 2018 فبراير  10 - 6 في الكويت مدينة في ”اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء

 األثاث معرض من الثانية الطبعة“ لتنظيم التجارة لتنمية اإلسالمي املركز و  لالستضافة السعودية العربية اململكة -

 عشر  الحادي املعرض“ و  2018 مارس 16-13 في ”اإلسالمي املؤتمر  منظمة في األعضاء للدول  الداخلي والتصميم

 جدة؛ في 8201 مارس 23 إلى 20 من على ”اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في الزراعية للصناعات

 األعضاء الدول  بين الرابعة العالي التعليم خدمات“ لتنظيم التجارة لتنمية اإلسالمي واملركز  لالستضافة املغربية اململكة -

 .2018 أبريل 29-26 في البيضاء الدار  في ”اإلسالمي التعاون  منظمة في

 

 اإلسالمي املركز  مع بالتعاون  اإلسالمية التجارية واملعارض املعارض استضافة التالية األعضاء الدول  بعرض اللجنة رحبت .58

 على الصلة ذات واملؤسسات الخاصة قطاعاتها تشجيع األعضاء الدول  من وطلبت ،2019 و  2018 عامي في التجارة لتنمية

 :الفعاليات هذه في النشطة املشاركة

 

 و  2018 عام في أبيدجان في ”اإلسالمي التعاون  ملنظمة الرابع الصحي املعرض“ ديفوار  كوت هوريةجم تستضيف -

 أبيدجان في للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة مع بالتعاون  ”والتضامني االجتماعي باالقتصاد املعني واملعرض املنتدى“

 ، 2018 أكتوبر  7 إلى سبتمبر  28 من

 ديسمبر  2 إلى نوفمبر  29 في اسطنبول  في ”اإلسالمي التعاون  ملنظمة السادس الحالل معرض“ تركيا جمهورية تستضيف -

 ، اإلسالمية للدول  واملقاييس املواصفات معهد مع بالتنسيق 2018

 إلى 7 من الفترة في بغداد في ”اإلسالمي التعاون  ملنظمة عشر  السادس التجاري  املعرض“ العراق جمهورية تستضيف -

 ، 2019 أبريل 13

 طهران في ”اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء للدول  الثالث السياحة معرض“ اإلسالمية إيران جمهورية تضيفتس -

 ، 2019 عام في

 االستثنائي "اإلصدار  و  اإلسالمي" التعاون  منظمة في األعضاء للدول  والديكور  البناء "معرض الكويت دولة تستضيف -

 "اإلسالمي. التعاون  منظمة في األعضاء للدول  اليدوية والحرف السياحة ملعرض
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 اإلسالمية. التجارية املعارض في بنشاط املشاركة على الخاص القطاع لتشجيع األعضاء الدول  إلى طلبها اللجنة كررت .59

 

 الدول  مع بالتعاون  بالقطاع الخاصة املعارض إقامة بمواصلة التجارة لتنمية اإلسالمي للمركز  مطالبتها اللجنة كررت كما .60

 الكومسيك. بدورات الخاصة املعارض عن منتظمة مرحلية تقارير  وتقديم األعضاء

 

iii) العاملية التجارة بمنظمة الصلة ذات الفنية املساعدة 

 

 بشأن األعضاء للدول  الفنية املساعدة تقديم ملواصلة التجارة لتنمية اإلسالمي واملركز  للتنمية اإلسالمي البنك اللجنة دعت .61

 ملنظمة التجارية املفاوضات بأثر  األعضاء الدول  توعية في جهودهما وتعزيز  العاملية التجارة بمنظمة الصلة ذات القضايا

 تضافر  مواصلة التجارة لتنمية اإلسالمي واملركز  للتنمية اإلسالمي البنك من توطلب ،اقتصاداتها على العاملية التجارة

 اندماجهم لتسهيل وذلك ،اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء للدول  واملؤسسية البشرية القدرات لتعزيز  تنسيقهاو  الجهود

 ومنصف. عادل أساس على األطراف متعدد التجاري  النظام في الكامل

 

 التجارة منظمة في األعضاء غير  الدول  مساعدة إلى اإلسالمي التعاون  منظمة في العاملية التجارة منظمة أعضاء اللجنة دعت .62

 العاملية. التجارة منظمة إلى انضمامها عملية في العاملية

 

ذكر وإذ .63
 
 املركز  بذلها التي جهودال إلى اللجنة أشارت للكومسيك، والثالثين الثالثة الدورة عن الصادر  الصلة ذي بالقرار  ت

 التنسيق لتعزيز  العملية الخيارات حول  العمل ورقة إعداد في للتنمية اإلسالمي البنك ومجموعة التجارة لتنمية اإلسالمي

 وصياغة العاملية التجارة منظمة في املفاوضات في األخيرة التطورات إزاء اإلسالمي التعاون  منظمة في التجارة وزراء بين

 القضايا عن فضال  للتنمية، الحالية الدوحة جولة في اإلسالمي التعاون  منظمة لبلدان األولوية ذات القضايا بشأن املواقف

 الكومسيك أمام املذكورة الورقة وتقديم دراستهم استكمال منهم وطلبت العاملية، التجارة منظمة في حاليا املقترحة الجديدة

  والثالثين. الرابعة دورتها في

 

 الحادي الوزاري  املؤتمر  بعد ما مرحلة حول  العمل ورشة الستضافة املغربية اململكة من املقدم بالعرض اللجنة رحبت .64

 هذه لتنظيم للتنمية اإلسالمي والبنك التجارة لتنمية اإلسالمي املركز  من املقدم والعرض العاملية التجارة ملنظمة عشر 

 بالعرض رحبت كما ،2018 موز يوليو/ت في البيضاء الدار  في اإلسالمي عاون الت منظمة في األعضاء األفريقية للدول  الورشة

 التجارة لتنمية اإلسالمي املركز  من املقدم والعرض الورشة نفس الستضافة املتحدة العربية اإلمارات دولة من املقدم

 املهتمة األعضاء الدول  كافة ودعت ،2018 أيلول  سبتمبر/ في دبي في العربية للدول  لتنظيمها للتنمية اإلسالمي والبنك

  الورشة. هذه في الفاعلة للمشاركة

 

 الدول  مع العاملية التجارة بمنظمة املتعلقة خبرتها لتبادل اإلسالمية باكستان جمهورية من املقدم بالعرض اللجنة رحبت .65

 املؤسسات مع بالتعاون  تدريب برامج خالل من العاملية التجارة منظمة في األعضاء غير  اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء

 .انضمامها عملية لتسهيل اإلسالمي التعاون  ملنظمة التابعة الصلة ذات
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iv) التجارة تمويل أنشطة 

 

 عن اللجنة أعربت التجارة، لتمويل اإلسالمية الدولية املؤسسة إلنشاء اشرةالع الذكرى ب التقدير مع علما تحيط وإذ .66

 لتأمين اإلسالمية واملؤسسة التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية املؤسسة" للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة لجهود تقديرها

 من األموال حشد أنشطة وكذلك التنمية التجارة وترويج التجاري  لتمويلا أنشطة تنفيذ في الصادرات" وائتمان االستثمار 

 التجارة زيادة هدف تحقيق في يسهم بما األعضاء، الدول  في والتأمين التجارة عمليات لتمويل التنمية وشركاء الدولي السوق 

 .املائة في 25 بنسبة اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان بين فيما البينية

  

 ومدفوعات التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية للمؤسسة التراكمية االعتمادات بأن التقدير  مع علما اللجنة أحاطت وقد .67

 في واملدفوعات االعتمادات إجمالي وأن ،التوالي على أمريكي دوالر  مليار  31 و  أمريكي دوالر  مليار  40.2 بلغت التجارة تمويل

 التوالي. على أمريكي دوالر  مليار  3.4 و  أمريكي دوالر  مليار  4.9 بلغ 2017 عام

 

  األقل والدول  واملتوسطة الصغيرة املشروعات تمويل في املؤسسة بذلهات التي بالجهود اللجنة أشادت .68
 
 علما وأحاطت نموا

 وخلق اإلنتاجية تحسين على وبارز  مباشر  تأثير  له الذي الزراعي للقطاع التمويل من املزيد وتمويل محفظتها لتنويع بجهودها

 الفقر. يف.والتخف التصدير  عائدات وزيادة العمل فرص

 

 الدولية )املؤسسة للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة ملؤسسات عضويتها متطلبات استكمال إلى األعضاء الدول  اللجنة دعت .69

 اإلسالمي البنك مجموعة تقوم بحيث الصادرات( وائتمان االستثمار  لتأمين اإلسالمية واملؤسسة التجارة، لتمويل اإلسالمية

 نجاح.ب واليتها بتنفيذ للتنمية

 

 بما املتنوعة الرئيسية برامجها إطار  في املؤسسة تنفذها التي القدرات وتنمية التجارة تعزيز  بمبادرات علما اللجنة أحاطت .70

 العربي التجارة جسر  وبرنامج ،الوسطى آلسيا الخاص والبرنامج ،العربية للدول  التجارة أجل من املعونة مبادرة ذلك في

 ومنتدى أفريقيا لغرب واملتوسطة الصغيرة املؤسسات وبرنامج التجارية املعرفة وبرنامج ارةالتج تنمية وصندوق  األفريقي

 .التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية املؤسسة أنشطة حول  الخاص للقطاع الوعي مستوى  لرفع التجارة تنمية

 

 مرافق مزج خالل من السلع لتطوير  املتكاملة التجارية البرامج تنفيذ في املؤسسة تبذلها التي بالجهود علما اللجنة أحاطت .71

 التجارة لتطوير  الدولية املؤسسة من وطلبت ،بالتجارة املتصلة الفنية املساعدة مجال في تدخالتها مع لديها التجارة تمويل

 األخرى. االستراتيجية للسلع مماثلة برامج وضع

 

 اإلسالمي التمويل على التدريب برامج ودعم ،اإلسالمية املالية األدوات تنويع في املؤسسة بجهود علما اللجنة حاطتأ .72

 الدولية. املحافل في اإلسالمية املالية الحلول  وتعزيز 

 

 دول ل املقدم لتجارةا لتمويل اإلسالمية الدولية للمؤسسة التابع القدرات لبناء املستوى  رفيع بالبرنامج علما اللجنة أحاطت .73

 بالتجارة املتعلقة التقنية املساعدة برامج إطار  في وذلك السوق  معلومات بشأن وأفغانستان املستقلة الدول  كومنويلث

 ودعمها. الجهود هذه إلى االنضمام اإلسالمي التعاون  منظمة مؤسسات وناشدت األعضاء، للدول  املقدمة
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 العالم في الوحيدة املؤسسة بصفتها الصادرات وائتمان االستثمار  لتأمين اإلسالمية املؤسسة بجهود علما اللجنة أحاطت .74

 الشريعة مع املتوافقة التأمين وإعادة التأمين حلول  تقدم التي االستثمار  وتأمين الصادرات ائتمان مجال في رافاألط املتعددة

  اإلسالمية.

 

 وائتمان االستثمار  لتأمين اإلسالمية املؤسسة قدمته ذيال التجاري  التأمين إجمالي بأن التقدير مع علما اللجنة أحاطت .75

 بليون  11.27 قيمته ما سهلت املؤسسة وأن املاضية الخمس السنوات مدى على أمريكي دوالر  بليون  29 بلغ الصادرات

 .2017 عام خالل مباشرة اجنبية واستثمارات تجارية معامالت صورة في دوالر 

 

 "مركزو  بشأن الصادرات وائتمان االستثمار  لتأمين اإلسالمية املؤسسة أعدته الذي املؤقت بالتقرير  علما اللجنة تأحاط .76

 من طلبت كما ،2018 يوليو  من الثالثين بحلول  ثيقةالو  على مالحظاتها تقديم األعضاء الدول  من وطلبت األعمال"، ذكاء

  والثالثين. الرابعة دوريتها في الكومسيك إلى وتقديمها االعتبار  في ذكورةامل املالحظات بوضع الوثيقة تحسين املؤسسة

 

 هأن إلى اللجنة أشارت فيها، واملتوسطة الصغيرة املشروعات قدرات تطوير  بشأن األعضاء البلدان بطلبات علما تحيط وإذ .77

 مشروعات تمويل ذلك في بما اإلسالمي التعاون  ملنظمة التابعة الصلة ذات املؤسسات مرافق من االستفادة يمكن

 طوير لت وذلك أنقرة ملركز  التابعة القدرات بناء وبرامج للتنمية، اإلسالمي للبنك العكس ي الربط وبرنامج الكومسيك،

  األعضاء. البلدان في واملتوسطة الصغيرة املشروعات

 

v) اإلسالمية للدول  واملقاييس املواصفات معهد من بالتجارة الصلة ذات األنشطة  

 

 واالعتماد واملقاييس املواصفات توحيد مجال في اإلسالمية للدول  واملقاييس املواصفات معهد بأنشطة اللجنة رحبت .78

 القدرات. وبناء التجارة تيسير  على وتأثيرها

 

 لجانه في بنشاط واملشاركة اإلسالمية للدول  واملقاييس املواصفات معهد إلى االنضمام إلى األعضاء الدول  اللجنة دعت .79

 واالعتماد. املقاييس ومجالس الفنية

 

 زاد مما ،اإلسالمية للدول  واملقاييس املواصفات معهد في جدد كأعضاء قطر  ودولة ديفوار  كوت بجمهورية اللجنة رحبت .80

 املعهد في اعضاء ليكونوا املهتمين األعضاء الدول  ودعت مراقبين 3 إلى باإلضافة دولة 35 إلى املعهد في األعضاء الدول  عدد

 .واالعتماد املقاييس ومجالس ،الفنية اللجان في فعال بشكل وليشاركوا

 

 أنشطة لتنظيم لمعهدلـ تقديرها عن وأعربت اإلسالمية للدول  واملقاييس املواصفات بمعهد املعرفة بزيادة اللجنة رحبت .81

 اختصاصه. مجال في القدرات بناء

 

 واملقاييس املواصفات معهد / اإلسالمي التعاون  منظمة مواصفات واستخدام اعتماد إلى األعضاء البلدان اللجنة دعت .82

 بين التجارة أمام التقنية الحواجز  وإزالة املواصفات مواءمة في املساعدة أجل من الوطنية كمواصفاتها اإلسالمية للدول 

 للدول  واملقاييس املواصفات معهد مواصفات تستخدم التي ،الصلة ذات األعضاء الدول  ودعت ،األعضاء البلدان

ا املواصفات اعتماد إلى اإلسالمي التعاون  منظمة / اإلسالمية  للدول  واملقاييس املواصفات عهدمل التوجيهية للخطوط وفق 

 .اإلسالمية
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 اإلسالمية للدول  واملقاييس اتاملواصف وملعهد للحالل العاملية القمة ةالستضاف تركيا لجمهورية تقديرها عن اللجنة أعربت .83

 الثاني شرينت /نوفمبر 25-23 الفترة خالل اسطنبول  في عقدت التي القمة تنظيم مالدعمه التجارة لتنمية اإلسالمي واملركز 

 ديسمبر  2 - نوفمبر  29 في عقدتس التي 2018 اسطنبول  "للحالل يةالعامل القمة“ في للمشاركة األعضاء الدول  ودعت .2017

 .التركية الجمهورية رئاسة رعاية تحت 2018

 

 اإلسالمية للدول  واملقاييس املواصفات ملعهد التابع االعتماد مجلس دارةإل  األول  االجتماع تنظيم االرتياح مع اللجنة الحظت .84

 أبريل 20-19 الفترة في عقد الذي للمعهد التابع املقاييس ملجلس الخامس جتماعاال و  2018 فبراير  27-26 في عقد الذي

 .تركيا ،اسطنبول  في 2018

 

  االقتصادي التعاون  في الخاص القطاع دور  تعزيز  األعمال: جدول  من 5 البند

 

 وبرنامج ،املنتديات تنظيم في والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة تبذلها التي بالجهود علما اللجنة أحاطت .85

 توسيع في الخاص القطاع دور  تحفيز  أجل من العمل وورش والندوات ،(B2B) األعمال مؤسسات جتماعاتاال و  ،التدريب

 واالستثمارية. التجارية فرصه وزيادة شبكته

 

 الخاص القطاع ودعت ،والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة ستنظمها التي التالية باألنشطة علما اللجنة أحاطت .86

 التالية: األنشطة في بنشاط املشاركة إلى األعضاء الدول  في

 

 سيعقد التجاري  التبادل منتدى اإلسالمي/ التعاون  منظمة في األعضاء للدول  الخاص للقطاع عشر  السابع االجتماع -

 ،2018 عام

 ،2018 عام مصر  / السودان في يعقد اإلسالمية الدول  في العاشر  األعمال سيدات منتدى -

 .2018 في سيعقد متخصص تدريبي برنامج / عمل ورشة -

o واملتوسطة الصغيرة الشركات خالل من املنزلية للصناعات الترويج، 

o املهارات تطوير  خالل من القائمة املشاريع نطاق توسيع ، 

o الصحية للسياحة الوجهات استكشاف . 

 التعاون  منظمة لدول  والطاقة والغذاء املياه بين طالرب مجال في والتكنولوجيا األخضر  النمو  تعزيز  حول  عمل ورشة -

 ، 2019 عام من األول  النصف في ستعقد والفرص، التحديات - اإلسالمي

 . 2018 عام في التجارة غرف منتدى -

 

 وواحات االعمال حاضنات وإدارة األعمال ريادة تكنولوجيا دعم" ول ح التدريب برنامج بتنظيم علما اللجنة أحاطت .87

 .2018 أبريل 25-23 الفترة خالل التركية بالجمهورية إسطنبول، في التكنولوجيا"

 

 السلعي والتبادل الغرف واتحاد والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة هتأحرز  الذي بالتقدم علما اللجنة أحاطت .88

 الدول  إلى السودان. في السلع لتبادل قونية اتبنته التي املمارسات أفضل لتبادل كونيا وسوق  قونيا تجارة وغرفة تركيا في

 املهتمة. األخرى  األعضاء
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ذكر وإذ .89
 
 وزراء ملجلس واألربعين الخامس واالجتماع للكومسيك والثالثين الثالثة الدورة اتخذته الذي الصلة ذي القرار ب ت

 التعاون  منظمة تحكيم مركز  بإنشاء ةاملعني العمل ملجموعة األول  العمل جتماعاال  بتنظيم اللجنة رحبت ،الخارجية

 في السلعي والتبادل الغرف اتحاد نظمه الذي والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية للغرفة التابع اسطنبول  في اإلسالمي

 والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة من وطلبت ،2018 أبريل 13 في والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية والغرفة تركيا

 في للمشاركة األعضاء الدول  لدى التجارة غرف إلى مشتركة دعوة توجيه تركيا في السلعي والتبادل الغرف واتحاد والزراعة

 املذكور  التحكيم مركز  إنشاء وثائق ملناقشة 2018 يوليو  من األول  األسبوع في عقده املقرر  العمل ملجموعة الثاني االجتماع

  والثالثين. الرابعة الكومسيك دورة إلى القضية هذه حول  تقرير  وتقديم عليها النهائية اللمسات ووضع

 

 واالتصاالت النقل تحسين األعمال: جدول  من 6 البند

 

 مارس 15 في عقد الذي واالتصاالت النقلب املعني ملالع لفريق عشر  الحادي االجتماع عقد التقدير مع علما حيطت وإذ .90

 التحديات اإلسالمي: التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في النقل ممرات إدارة“ هموضوعو  تركيا أنقرة، في 2018 عام الجاري،

 العامة: للسياسة التالية بالتوصيات اللجنة رحبت“ اتالسياس ودروس والقضايا

 املعنية الدول  بين الفعالين والتعاون  التنسيق لضمان تمكيني ظيميوتن ومؤسس ي قانوني إطار  تحسين /إنشاء 

 ، اإلصالح تتطلب التي األهداف حقيقوت

 الدائم سيقوالتن التواصل ضمان خالل من املمرات إدارة لتيسير  مخصص ممر  أمانة / تنسيق وحدة إنشاء 

 ، املعنية البلدان بين

  الناعمة والتدابير  التحتية البنية ثلم الصلبة تدابير ال بين والجمع ،شاملة بطريقة النقل ممر  إدارة تطوير 

 ، القدرات وبناء املصلحة أصحاب مع والتشاور  ،السياس ي الدعم مثل

 في وخاصة ،املمر إدارة في قدما املض ي في الصلة ذات الدولية املنظمات من دعم على للحصول  السعي 

 . املمر  تطوير  من األولى املرحلة

 (8 املرفق في ،مسوغاتها ذلك في بما ،السياسات توصيات وثيقة )ترد

 

 االجتماع في بنشاط تشارك أن واالتصاالت بالنقل املعني الكومسيك عمل فريق في سجلت التي األعضاء الدول  اللجنة تدع .91

 عنوان يحمل والذي 2018 أكتوبر  11 في أنقرة في عقده املقرر  واالتصاالت لنقلبا املعني الكومسيك عمل لفريق عشر  الثاني

 ،األعضاء الدول  اللجنة دعت كما .“اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في الوطني للنقل التحتية البنية تخطيط“

 .ذلك نفعل أن واالتصاالت بالنقل املعني الكومسيك عمل فريق في بعد تسجل تقم لم التي

 

 يحمل الذي للمشروع الناجح التنفيذ أجل من ومالي فاسو  بوركينا مع شراكةبال ديفوار  كوت جهود على اللجنة أثنت .92

 الرابعة الدعوة بموجب 2017 عام في ”ومالي فاسو  وبوركينا ديفوار  كوت في الطرق  سالمة مجال في القدرة تحسين“ عنوان

 .للمشروعات الكومسيك تمويل إطار  في للمشروعات

 

 بموجب 2018 في تنفيذها سيتم التي التالية للمشاريع ونيجيريا واألردن وإيران غامبيا تبذلها التي بالجهود اللجنة أشادت .93

 لمشروعات:ل الكومسيك تمويل إطار  في للمشروعات الخامسة الدعوة
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 ”املختارة اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في الطرق  بيانات قواعد إدارة أنظمة تحليل“ عنوان يحمل الذي املشروع -

 وتركيا. ونيجيريا السنغال مع بالشراكة غامبيا ستنفذه الذي

 أذربيجان مع بالشراكة إيران ستنفذه الذي ”القوقازي  اإليراني النقل ملمر  جدوى  دراسة“ عنوان يحمل الذي املشروع -

  .وتركيا

 سيتم الذي ”القديم العثماني الحجاز  دحدي سكة خط إعمار  إلعادة جدوى  دراسة“ عنوان يحمل الذي املشروع -

 ،وتركيا العراق مع بالشراكة األردن قبل من تنفيذه

 منظمة في األعضاء الدول  بين والتعليم البحث في العريض النطاق استخدام تشجيع“ عنوان يحمل الذي املشروع -

  .وغامبيا وتركيا ماليزيا مع باالشتراك نيجيريا ستنفذه الذي ”اإلسالمي التعاون 

 

 البيانات ممكنا، كان حيثما ذلك، في بما بينها فيما الخبرات تبادل في األعضاء الدول  استمرار  ضرورة على اللجنة أكدت .94

 اجتماعات بينها من آليات جملة من واالتصال النقل ممرات كذلكو  التصالا بوسائل الخاصة باملشروعات الصلة ذات

  املستقبل. في إنشاؤها يمكن إلكترونية منصةو  العمل وورش والندوات الصلة، اتذ الكومسيك عمل فرق 

 

 التعاون  منظمة في األعضاء الدول  لتوعية اإلسالمي املؤتمر  ملنظمة العامة األمانة تبذلها التي بالجهود علما اللجنة أحاطت .95

 التعاون  ملنظمة بعالتا بورتسودان - داكار  حديد سكة ممر  طول  على املعنية الوطنية القطاعات إدراج بضرورة اإلسالمي

 ملجموعة جيدا املصممة الجدوى  دراسات تقديم املعنية األعضاء الدول  من وطلبت ،الوطنية اإلنمائية خططها في اإلسالمي

 لهذا املناسب والتمويلي الفني الدعم على الحصول  لضمان األخرى  الدولية اإلنمائية والبنوك للتنمية اإلسالمي البنك

 املشروع. تنفيذ في املحرز  بالتقدم منتظم بشكل املعنية األعضاء الدول  إبالغ العامة األمانة من طلبت كما ،املشروع

 

 للسياحة وتنافس ي مستدام قطاع تطوير  األعمال: جدول  من 7 البند

 

 تحت أنقرة في 2018 فبراير  15 في السياحةب املعني العمل لفريق عشر  الحادي االجتماع عقد التقدير مع علما حيطت وإذ .96

 اللجنة رحبت ،”اإلسالمي املؤتمر  منظمة في األعضاء الدول  في املؤسس ي الطابع إضفاء واستراتيجيات الوجهة تطوير “ عنوان

 وهي: التالية العامة بالسياسة املتعلقة التوصياتب

 واإلقليمية املحلية والخاصة العامة الوجهات إدارة منظمات تقوية / إنشاء على التشجيع (DMOs) مع 

 ،وإدارتها. وتسويقها وتطويرها جهةالو  بتخطيط املتعلقة املسؤوليات تكليف

 املستدامة السياحة يةتنم لضمان الرئيسية األداء مؤشرات ومراقبة تحديد وكذلك والطلب العرض تخطيط 

 ،الوجهة. في

 التسويق ملنظمات الذاتي التمويل تشجيع (DMOs) رةوإدا استخدام في الشفافية وكذلك الكفاءة وتحسين 

 ، املوارد.

  أصحاب مع لفاتوالتحا اإلسالمي التعاون  ملنظمة القطرية التحالفات تشكيل خالل من الوجهات تعزيز 

 . الخارجيين املصلحة

 (9 املرفق في ،مسوغاتها ذلك في بما ،السياسات توصيات وثيقة )ترد
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 االجتماع في بنشاط تشارك أن السياحةب املعني الكومسيك عمل فريق في سجلت التي األعضاء، الدول  اللجنة وناشدت .97

 عنوان يحمل الذي أنقرة في 2018 أيلول  /سبتمبر 13 في عقده قرر امل السياحةب املعني العمل لفريق عشر  الثاني

 الدول  اللجنة دعت كما“ .اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في سياحيةال لوجهاتل تسويقية استراتيجيات“

 السياحة.ب املعني الكومسيك عمل فريق في التسجيل إلى ،بعد بذلك تقم لم التي ،األعضاء

 

 للكومسيك /اإلسالمي التعاون  ملنظمة الخاص للقطاع السياحة ملنتدى السادس االجتماع بتقرير  علما اللجنة أحاطت .98

 البلدان في املستدامة للسياحة كأداة الثقافي التراث“ عنوان وحمل تركيا اسطنبول، في 2018 مارس 8 في عقد الذي

 .“ اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء

 

 في التالية للمشاريع الناجح التنفيذ أجل من أنقرة ومركز  وغامبيا والسودان موزمبيق تبذلها التي بالجهود اللجنة أشادت .99

 الكومسيك: روعمش تمويل إطار  في للمشروع الرابعة الدعوة إطار  في 2017 عام

 

 مالي مع بالشراكة تنفيذها موزامبيق حسب ”السياحة العاملة القوى  ودية مسلم قدرات تعزيز “ بعنوان مشروع -

 والسنغال،

 قبل من ”اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان في والعمالء املنتجين كرافت قدرات تعزيز “ بعنوان مشروع -

 وجيبوتي، تشاد مع بالشراكة ينفذ السودان

 غامبيا من ”الضيافة والصناعة والسياحة مسلم للسفر  الشهادات وإصدار  التدريب برنامج تطوير “ بعنوان مشروع -

 والسنغال نيجيريا مع شراكة في تنفيذها

 في األعضاء الدول  في لمسلمينل الصديقة السياحة وترويج تطوير  حول  تدريبي برنامج“ عنوان يحمل الذي املشروع -

 األعضاء. الدول  من دولة 18 مع بالتعاون  أنقرة مركز  ينفذه الذي ”اإلسالمي التعاون  منظمة

 

 في تنفيذها سيتم التي التالية للمشاريع أنقرة ومركز  وموزمبيق ومالي وإيران فاسو  بوركينا بجهود أيضا اللجنة أشادت  .100

 كومسيك: املشروعات تمويل إطار  ضمن وعاملشر  الخامسة الدعوة إطار  في 2018

 

 بوركينا ستنفذه الذي ”التواصل خالل من األزمات ضد السياحة قطاع مرونة تعزيز “ عنوان يحمل الذي املشروع -

 ، ديفوار  وكوت النيجر  مع بالشراكة فاسو 

 بلدان في للمسلمين صديقة مستدامة سياحية حدائق في املحلية املجتمعات إشراك“ عنوان يحمل الذي املشروع -

 ، قيرغيزستان وجمهورية تركيا مع بالشراكة إيران ستنفذه الذي ”املختارة اإلسالمي التعاون  منظمة أعضاء

 منظمة أعضاء بلدان في السياحة مجال في األزمات في التواصل على التدريب“ عنوان يحمل الذي املشروع تنفيذ -

 ، أخرى  أعضاء دول  أربع مع باالشتراك مالي قبل من ،”املختارة اإلسالمي التعاون 

 موزامبيق قبل من ”الفقر حدة من للتخفيف التراثية املواقع تعزيز  خالل من املجتمعية السياحة“ مشروع تنفيذ -

 ، أخرى  أعضاء دول  أربع مع بالشراكة

 التعاون  منظمة في األعضاء البلدان في اإلسالمية للسياحة يكولوجياإل  النظام تحسين“ عنوان يحمل الذي املشروع -

 . عضو  دولة 13 مع بالتعاون  أنقرة مركز  سينفذه الذي ”الصناعة وتنمية الوجهة اإلسالمي:

 



OIC/COMCEC-FC/34-18/REP                                                                                                                                                           FINAL 

17 

 

 بنغالديش / دكا في 2018 فبراير  7-5 في (ICTM) السياحة لوزراء اإلسالمي للمؤتمر  العاشرة الدورة بعقد اللجنة رحبت .101

 2020 و  2019 لعامي اإلسالمي التعاون  منظمة في السياحة كمدن أذربيجان / وجاباال  بنغالديش / دكا اختيار  على تأثنو

 التوالي. على

 

 الواحدة للوجهة الترويج خالل من السياحة مجال في األعضاء البلدان بين فيما التعاون  تعزيز  يمكن أنه اللجنة أكدت .102

  اإلسالمي. التعاون  منظمة في الثالثة الفرعية املجموعات في اإلقليمية دون 

 

 جهودها لتعزيز  وغيرها الرحالت ومنظمي ةالسياح وشركات لديها املعنية املؤسسات لتشجيع األعضاء الدول  اللجنة دعت .103

 القدس السكان لدعم الشريف القدس إلى إضافية سياحية وجوالت ترويج حمالت تنظيم مثل الوسائل مختلف خالل من

   معهم. التضامن وإبداء سطينيينالفل

 

 الغذائي األمن واستدامة الزراعة قطاع إنتاجية زيادة األعمال: جدول  من 8 البند

 

 تحسين“ شعار  تحت أنقرة في 2018 ،22 فبراير  في الزراعة العامل للفريق 11 االجتماع عقد التقدير مع علما حيطت وإذ .104

 لها. التالية السياسات بشأن توصيات اللجنة رحبت ،”الزراعية السوق  معلومات نظم تطوير  السوق: أداء الزراعي

 السوق  معلومات نظم تصميم (MIS) متواصل بدعم املستهدفين املصلحة أصحاب ومراجعة تقييم خالل من 

 ، والتقييم للرصد فعال وإطار  للميزانية

 الصلة ذات األخرى  املوضوعات إلى باإلضافة والتنبؤ  االتجاهات وتحليل املخزون لرصد الكافية القدرات بناء 

 ، اإلدارية املعلومات نظام أداء لتحسين األسعار  عن معلومات توفير  بخالف

 لزيادة األخرى  املخاطر  إدارة أدوات أو  / و  األخرى  للسوق  الداعمة باملؤسسات اإلدارية املعلومات نظام ربط 

 ، املتبادلة املنافع

 املراجعة وضمان الرئيسيين املصلحة أصحاب بين التنسيق لتحسين زمةالال  املنصات / اآلليات تشكيل 

 . املقدمة املعلومات لجودة الفعالة

 (10 املرفق في ،مسوغاتها ذلك في بما ،السياسات توصيات وثيقة )ترد

 

 ملجموعة 12 االجتماع في بنشاط للمشاركة الزراعة الكومسيك العامل الفريق إلى سجلت التي األعضاء الدول  جنةالل تدع .105

 الغذائية املواد تجارة الزراعية تحليل“ عنوان تحت 2018 سبتمبر  20 في سيعقد الذي جنة الكومسيك العمل الزراعة

 الدول  اللجنة دعت كما“ .اإلسالمي التعاون  منظمة في عضاءاأل  الدول  بين الزراعية األغذية تجارة شبكات لتشجيع هياكل

 الكومسيك. في بالزراعة الخاصة العمل مجموعة في التسجيل إلى ،بعد ذلك تفعل لم التي ،األعضاء

 

 إطار  في 2017 عام في التالية للمشاريع الناجح التنفيذ أجل من وإندونيسيا غامبيا تبذلها التي بالجهود اللجنة أشادت .106

 الكومسيك: مشروع تمويل إطار  في للمشروع الرابعة الدعوة
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 “ الريفية املناطق في العيش سبل تحسين أجل من الحبوب في الحصاد بعد ما خسائر  تخفيض“ املعنون  املشروع -

 ، ونيجيريا إندونيسيا مع باالشتراك غامبيا نفذته الذي

 خالل من اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في واملتوسطة املزارعين صغار  دخل تحسين“ بعنوان مشروع -

 ياوماليز  العربية مصر  جمهورية السالم، دار  بروناي مع بالشراكة تنفذ إندونيسيا ”الحيواني اإلنتاج خسائر  من الحد

 والسودان،

 

 الخامسة الدعوة إطار  في 2018 في تنفيذها سيتم التي التالية للمشاريع وتركيا اندونيسيا بجهود أيضا اللجنة أشادت  .107

 كومسيك: املشروعات تمويل إطار  ضمن املشروع

 

 ست مع بالشراكة إندونيسيا قبل من“ البستنة ملزارعي الزراعية السوق  معلومات نظام تطوير “ املعنون  املشروع تنفيذ -

 ، أخرى  أعضاء دول 

 واملغرب الجزائر  مع بالشراكة تركيا ستنفذه الذي“ الزراعي الري  إرشاد خدمات تحسين“ عنوان يحمل الذي املشروع -

 . وتونس

 

 الغذائي باألمن املعني اإلسالمي التعاون  ملنظمة الثامن الوزاري  املؤتمر  استضافة التركية الجمهورية بعرض اللجنة رحبت .108

 اإلسالمي التعاون  منظمة وأجهزة األعضاء الدول  وناشدت إسطنبول، في 2019 عام من األخير  الربع في الزراعية والتنمية

  املهم. املؤتمر  هذا في بنشاط املشاركة للكومسيك العامة األمانة فيها بما الصلة ذات ومؤسساتها

 

 الفقر وطأة من التخفيف األعمال: جدول  من 9 البند

 

 2018 الجاري، أبريل 5 في عقد الذي الفقر  حدة تخفيف العامل للفريق 11 االجتماع عقد التقدير مع علما حيطت وإذ .109

 بالسياسة املتعلقة التوصيات اللجنة رحبت ،”اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في التعليم جودة“ شعار  تحت

 وهي: التالية العامة

 واملحرومين الفقراء تخدم التي املدارس في بالتدريس يقومون  الذين سيما ال  ،املعلمين ونوعية حجم زيادة 

 ،الدراسية املناهج وإصالح ،والتدريب ،األداء وحوافز  ،التربوية والتدخالت ،األجور  معدالت تحسين خالل من

 واستخدامها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا على تعتمد جديدة نماذج تبني خالل من والتعلم التعليم فعالية زيادة 

 ،واسع نطاق على

  بأسعار  االبتدائي قبل بالتعليم االلتحاق خالل من املبكرة الطفولة مرحلة في األفضل التعلم فرص تعزيز 

 ،معقولة

 التعلم مخرجات في والفقراء األغنياء بين الفجوة إلغالق التقدمية عاملية ضمان، 

  التفاعل وتكثيف أبنائهم تعليم مراقبة في الوالدين وإشراك الوالدين مشاركة خالل من املساءلة وتعزيز  تعزيز 

 . التعليم تقديم عملية لتحسين واملدرس الوالدين بين

 (11املرفق في ،مسوغاتها ذلك في بما ،السياسات توصيات وثيقة )ترد
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 في بنشاط املشاركة على اللجنة الفقر  حدة من التخفيف الكومسيك العامل الفريق إلى سجلت التي األعضاء، الدول  تدع .110

 الدول  في املهارات تنمية“ شعار  تحت 2018 أكتوبر  4 في سيعقد الذي الفقر  حدة تخفيف العامل للفريق 12 االجتماع

 التسجيل إلى ،بعد ذلك تفعل لم التي ،األعضاء الدول  اللجنة دعت كما .املنهي التعليم اإلسالمي: التعاون  منظمة في األعضاء

 للكومسيك. التابعة الفقر  حدة تخفيف عمل مجموعة في

 

 عام في التالية للمشاريع الناجح التنفيذ أجل من وسورينام وإندونيسيا وغامبيا ألبانيا تبذلها التي بالجهود اللجنة أشادت .111

 الكومسيك: مشروع تمويل إطار  في للمشروع ةالرابع الدعوة إطار  في 2017

 

 بالشراكة ألبانيا نفذتها التي ”لإلسكان متكاملة اجتماعية لخدمة طريق خريطة إنشاء“ عنوان يحمل الذي املشروع -

 ، وأذربيجان تركيا مع

 والسنغال غامبيا في للنساء الصغيرة التجارية األعمال وإدارة املشاريع تنظيم على التدريب“ املعنون  املشروع -

 ، والسنغال سيراليون  مع باالشتراك غامبيا نفذته الذي ”وسيراليون 

 خالل من التسويق قناة فتح خالل من الفقراء لتفعيل املستدامة العيش سبل املجتمعية تعزيز “ بعنوان مشروع -

 ، وماليزيا تركيا مع شراكة في تنفيذها إندونيسيا من ”اإللكترونية التجارة

 ”اإلسالمي التعاون  منظمة من مختارة بلدان في الطفل رعاية على املنهي الطابع إضفاء“ عنوان يحمل الذي املشروع -

 وغيانا. نيجيريا مع باالشتراك سورينام نفذته الذي

 

 الدعوة ار إط في 2018 في تنفيذها سيتم التي التالية للمشاريع وإندونيسيا غامبيا تبذلها التي بالجهود اللجنة أشادت كما .112

 كومسيك: املشروعات تمويل إطار  ضمن املشروع الخامسة

 

 من“ اإلسالمي التعاون  ملنظمة املختارة البلدان في للمعلمين األعمال ريادة على التدريب“ املعنون  املشروع تنفيذ سيتم -

 ، واملغرب ماليزيا مع بالشراكة غامبيا قبل

 بلدان في الفقر  من والحد االجتماعية للحماية الواحدة النافذة خدمة نظام تحسين“ عنوان يحمل الذي املشروع -

 . أخرى  أعضاء دول  أربع مع باالشتراك إندونيسيا ستنفذه الذي“ اإلسالمي التعاون  منظمة

 

i)  للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق (ISFD) أفريقيا لتنمية الخاص والبرنامج (SPDA) 

 

 للصندوق  بعد يتعهدوا لم الذين وأولئك بالتزاماته بالوفاء للصندوق  تعهدت التي األعضاء الدول  إلى طلبها اللجنة كررت .113

 الدول  من اللجنة طلبت كما األعضاء. البلدان في التنمية مشاريع من بمزيد القيام من الصندوق  لتمكين ذلك يفعلوا بأن

 طوعي. أساس على االقتضاء حسب إضافية التزامات تقديم في النظر  األعضاء

 

ذكر إذ .114
 
 أداء لتحسين األعضاء الدول  مالحظات بشأن للكومسيك والثالثين الثالثة الدورة اتخذته الذي الصلة ذي القرار ب ت

 الصندوق  نطاق وتوسيع املشروع قاعدة زيادة منها أمور  جملة خالل من الفقر  حدة تخفيف من الغرض خدمة في الصندوق 

 من اللجنة طلبت ،املنح على القائمة واملتوسطة الصغيرة املشاريع وخاصة ،املشاريع من أكبر  عدد على التركيز  خالل من

 املستقبلية. وأنشطته برامجه تخطيط أثناء االعتبار  في املالحظات هذه يأخذ أن الصندوق 
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 ،أفريقيا لتنمية الخاص والبرنامج للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق  بشأن للتنمية اإلسالمي البنك بتقارير  علما تحيط إذ .115

 الخاص والبرنامج للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق  عن تقييمية تقارير  إعداد للتنمية اإلسالمي البنك من اللجنة طلبت

 والشركاء األهداف فيها بما البرامج هذه تحت ملندرجةا املشروعات تنفيذ حالة بشأن التفاصيل تتضمن أفريقيا لتنمية

 دورات فيها بما الصلة ذات اإلسالمي التعاون  منظمة محافل إلى تقديمها ثم منو  ذلك إلى وما والنتائج واملستفيدين

 املقبلة. الكومسيك

 

 ذلك في بما املصادر  مختلف من والدعوة املوارد لتعبئة جهوده زيادة للتنمية اإلسالمي ضامنالت صندوق  من اللجنة طلبت .116

 األعضاء. الدول  في الخاص القطاعو  الحكومية غير  املوارد

 

 تنفيذ فعالية تعزيز  بهدف املالية املؤسسات مختلف من املوارد حشد في للتنمية إلسالمي ا البنك بجهود اللجنة رحبت .117

 .أفريقيا لتنمية الخاص والبرنامج للتنمية اإلسالمي التضامن صندوق  أنشطة

 

 لوضع للتنمية اإلسالمي البنك إلى طلبها اللجنة كررت ،للكومسيك 33و 32 للدورتين الصلة ذات القرارات إلى تشير وإذ .118

 القطن برنامج بنجاح األخيرة اللمسات لوضع أنقرة ملركز  القدرات بناء ملشروع التمويل تخصيص على األخيرة اللمسات

 اإلسالمي. التعاون  ملنظمة

 

ii) اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء للدول  املنهي والتدريب التعليم برنامج VET-OIC 

 

 القدرات بناء برامج مختلف تنفيذ في الشروع أجل من أنقرة مركز  يبذلها التي املتواصلة للجهود تقديرها عن اللجنة أعربت .119

 في البشرية املوارد ونوعية قدرات تعزيز  بهدف األعضاء الدول  تهم التي واملجاالت املجاالت مختلف في التدريبية والدورات

 البرنامج. نحو  املالية واردامل من املزيد تعبئة ذلك. إلى أنقرة مركز  ودعوت الدول  هذه

 

 والتدريب التعليم برنامج إطار  في أنقرة ملركز  القدرات بناء برامج مختلف ودعم املشاركة إلى األعضاء الدول  اللجنة دعت .120

 اإلسالمي. التعاون  ملنظمة التابع املنهي

 

 إطار  في لألعمال املرأة ريادة فيها بما للألعما ريادة على تركز  التدريب برامج من مزيد إجراء أنقرة مركز  من اللجنة طلبت .121

 .اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء للدول  املنهي والتدريب التعليم برنامج

 

iii) املستدامة التنمية أهداف تنفيذ 

 

 مواصلة الكومسيك تنسيق مكتب من اللجنة طلبت ،للكومسيك والثالثين الثالثة للدورة الصلة ذي القرار ب تذكر إذو  .122

 التنمية أهداف تنفيذ أجل من تنفيذها يتم والتي ،الصلة ذات اإلسالمي التعاون  منظمة مؤسسات أنشطة تجميع

 السنوية. الكومسيك دورات إلى القائمة وتقديم ،املستدامة

 

 التعاون  منظمة في األعضاء للبلدان املستدامة التنمية أهداف أولويات حول  التوجهات مسح“ بنتائج علما اللجنة أحاطت .123

 ودعت األعضاء للبلدان املستدامة التنمية أهداف في ةاألولوي مجاالت تحديد أجل من أنقرة مركز  أجراه الذي ”اإلسالمي
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 الدورة إلى املسح نتائج عن محدث تقرير  تقديم أنقرة مركز  من وطلبت ذلك تفعل أن املسح تستكمل لم األعضاء البلدان

 على بناء األنشطة وتنفذ تخطط أن اإلسالمي التعاون  منظمة مؤسسات من أيضا وطلبت ،للكومسيك والثالثين الرابعة

 الذكر. سالف التقرير  في ورد كما املستدامة التنمية أهداف أولويات

 

  املالي التعاون  تعميق األعمال: جدول  من 10 البند

 

 الجاري، مارس 29 بتاريخ املنعقدة الكومسيك املالي التعاون  العامل للفريق 10 االجتماع عقد التقدير مع علما حيطت وإذ .124

 السياسات بشأن توصيات اللجنة رحبت ،”اإلسالمي املال رأس أسواق في الصكوك دور “ شعار  تحت أنقرة في 2018 عام

 لها. التالية

 في الرئيسيين املصلحة أصحاب بين التعاون  وتعزيز  ميةاإلسال  املال رأس ألسواق وتنظيمي قانوني إطار  وضع 

 ، الصكوك إلصدار  البيئي النظام سينلتح السوق 

 الصكوك إصدار  لتعزيز  الحالي ريبيالض اإلطار  ،الحاجة وعند ،لألسواق التحتية البنية تحسين ، 

  تنويع وتسهيل ،اإلسالمية الشريعة مع املتوافقة األصول  على الطلب لدعم املستدامة للسيولة قاعدة تطوير 

 ، الصكوك سوق  في الطلب جانب على السوق  أطراف

 الصناعة في املشاركين تنويع تعزيز  أجل من الخاص القطاع من الصكوك إلصدار  املستدام اإلمداد تشجيع 

 ، املعياري  العائد منحنى وتوسيع رضالع جانب على

  هياكل وضوح وتحسين ،الصكوك إلصدار  أسرع وقت لتسهيل مشروعة غير  سلسة حوكمة عملية تطوير 

 .الصناعة في العاملين بين بالسوق  الوعي وزيادة ،السوق  في الثقة وبناء ،املنتجات في االبتكار  وتعزيز  ،الصكوك

 (12 املرفق في ،مسوغاتها ذلك في بما ،السياسات توصيات وثيقة )ترد

 

 االجتماع في بنشاط املشاركة إلى لكومسيك،ل املالي لتعاون ل العامل الفريق إلى سجلت التي األعضاء، الدول  اللجنة تدع .125

 الدول  اللجنة دعت كما.”اإلسالمي الصندوق  إدارة“ شعار  تحت أنقرة في 2018 عام أكتوبر  25 يوم سيعقد الذي للجنة 11

 للكومسيك. املالي التعاون  عمل مجموعة في التسجيل إلى ،بعد ذلك تفعل لم التي ،األعضاء

 

 للمشروع الخامسة املكاملة بموجب 2018 عام في التالية املشاريع لتنفيذ وتركيا نيجيريا تبذلها التي بالجهود اللجنة أشادت .126

 الكومسيك: مشروع تمويل إطار  في

 

 ماليزيا مع بالشراكة نيجيريا قبل من “ الصكوك إصدار  بشأن التوجيهية واملبادئ التدريب“ املعنون  املشروع تنفيذ -

 ، وموزامبيق

 تركيا ستنفذه الذي “ اإلسالمي التعاون  منظمة دول  في املالي املستهلك حماية تحسين“ عنوان يحمل الذي املشروع -

 . أخرى  عضو  دولة 18 مع بالشراكة
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i) اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء للدول  البورصات منتدى 

 

 لها التابعة العمل وأفرقة اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء للدول  البورصة منتدى بذلها التي بالجهود اللجنة رحبت .127

 املنتدى. هذا إطار  في تنظيمها تم التي األنشطة في بنشاط املشاركة إلى األعضاء الدول  ودعت

 

 ،اإلسالمي التعاون  ملنظمة التابع البورصات ملنتدى العامة األمانة بصفتها اسطنبول  البورصة بعرض اللجنة رحبت .128

 بنشاط املشاركة األعضاء الدول  جميع من وطلبت ،اسطنبول  في 2018 عام في للمنتدى عشر  الثاني االجتماع الستضافة

 الحدث. هذا في

 

 مع بالتعاون  اإلسالمي التعاون  ملنظمة التابع البورصات ملنتدى العامة األمانة بصفتها إسطنبول، بورصة من اللجنة طلبت .129

 الكومسيك اإلسالمي/ التعاون  ملنظمة بورز  آند ستاندرد ؤشر مل ترويجال أجل من العمل استمرار  ،للتنمية اإلسالمي البنك

 فعالة وخدمات منتجات وتطوير  املحتملة لفرعيةا هومؤشرات اإلسالمية الشريعة أحكام مع متوافقة شركة 50 أداء لقياس

 املؤشر. أساس على

 

 آند ستاندرد ملؤشر  الترويج ذلك في بما باملؤشرات املعني املنتدى عمل فريق دعم األعضاء الدول  من اللجنة طلبت كما .130

 الفرعية ومؤشراته اإلسالمية الشريعة أحكام مع متوافقة شركة 50 أداء لقياس الكومسيك اإلسالمي/ التعاون  ملنظمة بورز 

 لبورصاتها. الرسمية اإللكترونية املواقع على املؤشر  نشر  خالل من املحتملة

 

 الجهود حول  اإلسالمي التعاون  ملنظمة التابعة البورصات ملنتدى العامة األمانة هتقدم الذي باإليجاز  علما حيطت وإذ .131

 إلى باإلضافة اسطنبول  بورصة في حديثا انشاؤها تم التي والتخزين للتجارة التحتية البنى ستخداما  ذلك في بما ذولةاملب

 الدول  بين الذهب لتبادل األكبر  الهدف ومع املرونة من عال بقدر  تتمتع واملقاصة الذهب لتجارة إلكترونية منصة إنشاء

 تبلغ وان الالزم التقني العمل علي األخيرة اللمسات تضع ان املنتدى أمانه من اللجنة طلبت كما ،املتطوعة األعضاء

  الصدد. هذا في تقدم من أحرز  بما والثالثين عةالراب دورتها في الكومسيك

 

 األخيرة اللمسات لوضع فعال بشكل الثمينة باملعادن املعني املنتدى عمل فريق دعم إلى املهتمة األعضاء الدول  اللجنة دعت .132

 التنظيمية. األطر  ومواءمة التبادالت تكامل عملية تسريع خالل من الضرورية األعمال على

 

ii)  املال رأس ألسواق التنظيمية الهيئات بين التعاون 

 

 ،املال رأس سواقأل  نظيميةالت بالجهات املعني الكومسيك ملنتدى التابعة العمل فرق  بذلتها التي جهودبال اللجنة رحبت .133

 
 
 املشاركة خالل من املنتدى جهود دعم إلى األعضاء الدول  ودعت ،املالية األمية ومحو  األسواق وتطوير  القدرات بناء وتحديدا

 العمل. فرق  واليات ذلك. تحقيق في واملساهمة ،اجتماعاته في

 

 السابع االجتماع الستضافة ،املنتدى أمانة بصفته ،تركيا جمهورية في املال رأس أسواق مجلس بعرض أيضا اللجنة رحبت  .134

 الدول  جميع من وطلب ،اسطنبول  في 2018 عام في  املال رأس ألسواق التنظيمية بالجهات املعني الكومسيك ملنتدى

 االجتماع. هذا في بنشاط املشاركة األعضاء
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ذكر وإذ .135
 
حيطت فقد ،للكومسيك والثالثين الثالثة الدورة عن الصادر  الصلة ذي القرار ب ت

 
 من املقدم باإليجاز  علما اللجنة أ

 العقارية الكومسيك منصة بإنشاء املتعلق املال رأس سواقأل  التنظيمية بالجهات املعني الكومسيك ملنتدى العامة األمانة

 األمانة املنتدى / املنتدى من وطلبت ،اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  بين للعقارات الكومسيك / اإللكترونية

 ترونيةإلك منصة /بورصة إلنشاء الالزمة والتكنولوجية واإلدارية القانونية التحضيرية األعمال على األخيرة اللمسات لوضع

 والثالثين. الرابعة دورتها قبل للكومسيك تابعة للعقارات

 

 املهتمة األعضاء الدول  اللجنة دعت ،الكومسيك للجنة والثالثين الثالثة الدورة عن الصادر  الصلة ذي القرار ب تذكر إذو  .136

 الهيئات تحديد إلى ودعتهم ،الكومسيك في العقارية الكومسيك / العقارية الكومسيك منصة تأسيس في بنشاط املشاركة إلى

 .2018 الثانية، 2 يوليو  خالل من املنتدى أمانة إلى وإخطارهم. بها لهم املصرح

 

iii)  النقدية والسلطات املركزية البنوك بين التعاون 

 

 والسلطات املركزية للمصارف عشر  السادس االجتماع الستضافة ،تركيا لجمهورية املركزي  البنك بعرض اللجنة رحبت .137

 األعضاء الدول  جميع من وطلبت ،أنطاليا في 2018 سبتمبر  25-23 في اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء للدول  النقدية

 الحدث. هذا في بنشاط املشاركة

 

 للدول  النقدية والسلطات املركزية البنوك بين نقرةأ مركز  نظمها التي القدرات وبناء التدريب برامج على اللجنة أثنت .138

 الصلة ذات املؤسسات لصالح األنشطة هذه تنظيم مواصلة أنقرة مركز  من وطلبت التعاون  جوانب مختلف في األعضاء

 األعضاء. الدول  في

 

 الجمركية املخاطر  إدارة نظم تحسين التجارة: تيسير “ حول  اآلراء لتبادل التحضيرية األعمال األعمال: جدول  من 11 البند

 ”اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في

 

 تكليفا إلى إلكترونيا لهم ونقل املذكور  الرئيس ي املوضوع حول  القطرية تقاريرها إعداد على األعضاء الدول  اللجنة شجعت .139

 تقدير. أبعد على 2018 أكتوبر  15 قبل من

 

i) والثالثين الخامسة الكومسيك دورةل النظر  وجهات تبادل جلسةل املمكنة املوضوعات 

 

 للكومسيك: 35 للدورة الدورة املشاهدات الوزاري  لألوراق التالية املحتملة املواضيع علما اللجنة أحاطت .140

 ، االسالمية الدول  في الجمركية ملعلوماتا توفير  التجارة: تيسير  :األول  املوضوع

 ، االسالمية الدول  في التكافل قطاع تحسين الثاني: املوضوع

 ، اإلسالمية الدول  في مستدامة غذائية نظم تعزيز  الثالث: املوضوع

 ، االسالمية الدول  في الوجهات متعددة سياحية ممرات الرابع: املوضوع

 ، اإلسالمية الدول  في الفقر  لتخفيف الصحية الخدمات تحسين الخامس: املوضوع
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 . اإلسالمية الدول  في للنقل التحتية البنية في والخاص العام القطاع بين الشراكة تنفيذ تحسين :السادس وضوعامل

 

 املذكورة املوضوعات حول  آرائها الستكشاف األعضاء الدول  بين استبيان تعميم الكومسيك تنسيق مكتب من اللجنة طلبت .141

 .للكومسيك والثالثين الرابعة الدورة إلى النتيجة عن تقرير  وتقديم أعاله

 

 (2018 نوفمبر  29-26 ،)اسطنبول  للكومسيك والثالثين الرابعة الدورة أعمال جدول  مشروع األعمال: جدول  من 12 البند

 

 للكومسيك. والثالثين الرابعة لدورةا إلى يمهتقد وقررت األعمال جدول  مشروع اللجنة أعدت .142

 (13 املرفق في للكومسيك والثالثين الرابعة الدورة أعمال جدول  مشروع من نسخة )ترد

 

 أعمال من يستجد ما :األعمال جدول  من 13 رقم البند

 

 11-10 في جاكرتا في 2018 لعام اإلندونيس ي التنمية تدىمن انعقاد عن اإلندونيس ي الوفد بإعالن علما اللجنة أحاطت .143

  املنتدى. في بنشاط للمشاركة اإلسالمي التعاون  منظمة ومؤسسات عضاءاأل  البلدان ودعت ،2018 تموز  /يوليو

 

 في كازاخستان في عشر  الرابع العالمي اإلسالمي االقتصادي املنتدى انعقاد عن املاليزي  الوفد بإعالن علما اللجنة أحاطت .144

 املنتدى. في بنشاط املشاركة اإلسالمي التعاون  منظمة ومؤسسات األعضاء الدول  وناشدت 2018 تموز  يوليو/ من الرابع

 

 الجلسة الختامية

 

 التعاون  منظمة لدى ةتركيال جمهوريةلل الدائم املمثل ،شان و تلمو  صالح السفير  سعادة ترأسها التي لالجتماع الجلسة وفي .145

 به. امللحقة واملرفقات تقريرها اللجنة اعتمدت ،اإلسالمي

 

 جميع عن بالنيابة كلمة والصناعة، الدولية التجارة بوزارة أول  مدير  تاميل، محمد بحرية السيدة ماليزيا وفد رئيسة وألقت .146

 كافة به حظي الذي الضيافة كرم على الكومسيك تنسيق ومكتب التركية للجمهورية تهنئتها عن خاللها أعربت الوفود

 لالجتماع. املمتازة والترتيبات املتابعة لجنة أعضاء

 

 الختامية الكلمة اإلسالمي التعاون  ملنظمة العامة باألمانة االقتصادية الشؤون دائرة من حسنوف جاكونجير  السيد وألقى .147

 وتقديره شكره عن فيها أعرب اإلسالمي التعاون  ملنظمة العام األمين العثميني يوسف الدكتور  معالي عن بالنيابة لالجتماع

 رئاسته على التركية بالجمهورية التنمية وزير  نائب جوشكون، يوسف سعادة املتابعة جنةلل والثالثين الرابع االجتماع لرئيس

 وسلط االجتماع. إلنجاح بذلها التي املضنية الجهود على الكومسيك تنسيق مكتب إلى الشكر  وجه كما لالجتماع، الناجحة

 واستراتيجية 2025 عام حتى اإلسالمي ن التعاو  ملنظمة العمل برنامج السيما الرؤية وثائق تنفيذ أهمية على الضوء

 الكومسيك.
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 وأكد االجتماع خالل مساهماتهم على الوفود لكافة شكره عن شان موتلو  صالح السفير  سعادة أعرب الختامية كلمته وفي .148

 التيو  الكومسيك عمل فرق  أعدتها التي السياسات توصيات لتنفيذ الجهد من مزيد بذل األعضاء الدول  على ينبغي أنه على

 للدول  توفر  املشروعات لتمويل الكومسيك آلية أن شان سعادة أكد الصدد، هذا وفي للكومسيك. الوزارية الجلسات أقرتها

 في والتعاون  التضامن من بروح والبشرية املؤسسة القدرات وتحسين املشتركة املشروعات لتنفيذ عملية أداة األعضاء

  األعضاء. الدول 

 

 بمنظمة األعضاء الدول  في الجمركية  املخاطر  إدارة نظم تحسين التجارة: "تسهيل أهمية إلى نشا السفير  سعادة وتطرق  .149

  للكومسيك. والثالثين الرابعة للدورة النظر  وجهات تبادل لجلسة كموضوع اإلسالمي" التعاون 

 

 يوليو/تموز  5-3 الفترة لخال سينعقد الكومسيك اتصال لنقاط الثالث السنوي  االجتماع أن إلى شان السفير  سعادة وأشار  .150

 تحت الجارية الجهود ملناقشة االتصال لنقاط عظيمة فرصة توفر  االتصال نقاط اجتماعات أن وذكر  أنقرة. في 2018

 الكومسيك. مظلة

 

 اإلسالمي، التعاون  ملنظمة العامة واألمانة املتابعة، لجنة ألعضاء شكره عن باإلعراب كلمته شان السفير  سعادة واختتم .151

 التحريريين واملترجمين الفورين واملترجمين الكومسيك تنسيق ومكتب اإلسالمي التعاون  منظمة مؤسسات وممثلي قرر،وامل

  االجتماع. نجاح في األثر  بالغ لها كان التي جهودهم على االجتماع تنظيم في شاركوا الذين املوظفين من وغيرهم

 

 (14 املرفق في شان موتلو  الحص السفير  لسعادة الختامية الكلمة نص من نسخة )ترد

 

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

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

 


