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 مقدمة

 

الغرض من هذه الوثيقة هو توفير معلومات أساسية وعرض الوضع الحالي الخاص بمجاالت التعاون والبرامج والمشاريع 
-24يومي  خالل انعقادهجتماع لجنة المتابعة"، المقرر والثالثين "ا الخامسالكومسيك في اجتماعها لجنة المنبثقة عن 

 في أنقرة، تركيا. 2019عام نيسان /إبريل 25

لى و  2 الـ من البنوداءات الواجب اتخاذها بشأن الوثيقة معلومات أساسية واإلجر  توفر جدول األعمال.  في مسودة 12 الـا 
 المتبقية في جدول األعمال ال تحتاج إلى إيضاح؛ لم يتم إدراجها في الوثيقة. البنودونظرا ألن 

 

 (.www.comcec.orgعلى موقع الكومسيك )عمال األجدول  تمهيدًا لعرضها معالتقارير والدراسات  يتم إعداد

 

 
  

http://www.comcec.org/
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 المفصل مشروع جدول أعمال  بنود
 

 في جدول األعمال 2 المادة الـ
 تقرير عن استراتيجية الكومسيك وتنفيذها

 .2013 والتي أصبحت ضمن التنفيذ في العامجهودها في إطار استراتيجيتها، بذل تواصل الكومسيك 
 

، إلى ضمان المشاركة النشطة والمباشرة مع أدواتها االثنتين تهدفالتي وتتمتع االستراتيجية بآليه تنفيذ واضحة المعالم، 
لالجتماع مرتين في  خبراء الدول األعضاء فرصة أصبح لدى من خالل فرق العمل، بحيث من جانب البلدان األعضاء

 .مشترك وسياسات تقريبية بين الدول األعضاءالسنة في كل مجال تعاون لخلق فهم 
البلدان األعضاء المسجلة في  يساعد هو األداة الثانية في استراتيجية الكومسيك،الذي مشروع الكومسيك للتمويل، إن 

ع تعاون متعددة األطراف التي يتم ير اتقديم مش علىفرق العمل وكذلك مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، 
 لها من خالل منح يقدمها مكتب التنسيق التابع للكومسيك.تموي

 
الثاني عشر جتماعات )كان االجتماع من اإلجولة  13 عقدت فرق العمل لثالثين للكومسيك،وا الرابعةمنذ انعقاد الدورة و 

ن و بشأن التعاون المالي( وتشاورت بشأن قضايا وموضوعات هامة في كل مجال من مجاالت التعاون.  المعنيللفريق  ا 
الصلة في جدول األعمال. وبموجب آلية  تذاالمادة تحت  هي مذكورةعمل فريق المتعلقة بكل  حول التطور التفاصيل

 االستدعاءولدى . وعالوة على ذلك، 2018 العامفي  مشروعاً  17فقد تم االنتهاء من  ،التمويل في مشروع الكومسيك
للحصول على منح مقدمة من مكتب تنسيق الكومسيك، ومن  مؤهالً  مشروعاً  24أن هناك  تبينع، ير المشل السادس

 /ع في سبتمبرير اللمش السابعلكومسيك االستدعاء ا. وسيطرح مكتب تنسيق 2019 العامنهاية في  يتم تنفيذهاالمتوقع أن 
للكومسيك في موقع الكومسيك اإللكتروني.  ةالتابع المشاريع. وتتوفر الوثائق ذات الصلة المتعلقة بتمويل 2019 أيلول

(www.comcec.org/en/pcm) 
 

يتطلب التنفيذ الناجح لالستراتيجية وجود تنسيق واتصال فعال بين البلدان األعضاء ومكتب التنسيق التابع للكومسيك. 
لمناقشة السبل والوسائل لضمان التنفيذ السلس والفعال في فرق العمل سنويًا تصال االوفي هذا الصدد، تجتمع نقاط 

فريق العمل التابع للكومسيك  اتصال لنقاط السابعماع التنسيقي السنوي لالستراتيجية. وفي هذا الصدد، سوف يعقد االجت
 ، في أنقرة، تركيا.2019 يوليو/ تموز 27 - 25 ما بين

http://www.comcec.org/en/pcm
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اإلسالمي التي تعمل في المجال االقتصادي  التعاون وعالوة على ذلك، تتسم جهود التعاون التي تبذلها مؤسسات منظمة 
الصلة الصادر عن الكومسيك، نظمت  ومع القرار ذ شياً اتمو ية الكومسيك. بأهمية خاصة لتحقيق أهداف استراتيج

اإلسالمي أنشطة تتماشى مع األهداف والنواتج المتوقعة من استراتيجية الكومسيك وكذلك مع  التعاون مؤسسات منظمة 
 للدورة الوزارية للكومسيك.  اتتوصيات السياس

 
المقدم من مكتب تنسيق الكومسيك لتسليط  العملللكومسيك بتقرير  والثالثون  الرابعةرحبت الدورة وفي هذا اإلطار، 

 التعاون الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية؛ والذي أثنى على الدول األعضاء وعلى مؤسسات منظمة 
 التعاون منظمة اإلسالمي لما قدموه من المساهمات في تنفيذ االستراتيجية، وطلب من الدول األعضاء ومؤسسات 

اإلسالمي مزيد من الدعم الكامل لتنفيذ هذه االستراتيجية. عالوة على ذلك، رحبت الدورة باالنعقاد الناجح للفرق العاملة 
ها مكتب تنسيق الكومسيك خصيصا إلثراء المناقشات ا في مجاالت التعاون والدراسات البحثية والرؤى القطاعية التي أجر 

 من اجتماعات الفريق العامل التابع للكومسيك. التي دارت في كل اجتماع
 

التابع للكومسيك  مشاريعفي إطار تمويل المشروع ممول  13 ذلك، رحبت الدورة بوضع اللمسات األخيرة على نع فضالً 
. 2018في عام  مشاريعلل الرابعاالستدعاء  تحت اً جديد اً عو مشر  عشر سبعةوبالتقدم المحرز في تنفيذ  2017في عام 

المقدمة  ،مشاريعللالسادس  باالستدعاء بموجب CCO من المقدمة المنح لتلقي مشروًعا 24 باختيار ورحبت الدورة أيضا
 .2018 أيلول /من مكتب تنسيق الكومسيك في سبتمبر

 
 كما .2017 عام في الكومسيك مشروعات تمويل إطار في تمويلها تم الجديدة  عشر الثالثة بالمشاريع الدورة رحبت
 .2018 عام في الكومسيك تنسيق مكتب سيدعمها التي الجديدة عشر التسعة بالمشاريع الدورة رحبت

 
ستراتيجية تقدم أعمال التنفيذ الاللجنة على بإطالع لكومسيك امكتب تنسيق قوم سي اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:

 الكومسيك لبحث اإلجراءات الالزمة.ستنظر اللجنة في التقرير المقدم من مكتب تنسيق و الكومسيك. 
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 في جدول األعمال 3 المادة الـ
 رنامج التنفيذيبال: 2025 –اإلسالمي  التعاون تنفيذ برنامج منظمة 

 
برنامج ال: 2025-اإلسالمي التعاون  )منظمة 2025-2016اإلسالمي للفترة  التعاون برنامج عمل منظمة لقد تم اعتماد 

.  2016 نيسان /أبريل 15-14تركيا في  /الثالث عشر الذي عقد في إسطنبول ةالقمة اإلسالمي( في مؤتمر التنفيذي
على أهمية شددت الكومسيك والثالثين، الرابعة الكومسيك  ةرارات ذات الصلة الصادرة عن دور اإلشارة إلى الق لدى

: برنامج العمل الصادر عن 2025مي اإلسال التعاون المتابعة النشطة للقسم االقتصادي والتجاري من برنامج منظمة 
اإلسالمي أن تقدم بانتظام تقارير مفصلة وشاملة عن التقدم في  التعاون الكومسيك، وطلبت من األمانة العامة لمنظمة 

 جتماعات المتابعة.إلافيذ البرنامج لدورات الكومسيك و تن
 

تنفيذ حول تقديم تقرير مرحلي شامل اإلسالمي  التعاون من األمانة العامة لمنظمة  يتوقع اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:
 التخاذ اإلجراء الالزم.حول الموضوع ستنظر اللجنة في تقرير األمانة العامة . برنامجال
 

 في جدول األعمال 4 المادة الـ
 اإلسالمي التعاون التجارة البينية في دول منظمة 

 
تحدد استراتيجية الكومسيك التوسع في التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي باعتبارها واحدة من أهم األهداف 

التجارة أحد مجاالت االستراتيجية للكومسيك. في هذا الصدد ، تحتل التجارة مكانة هامة في جدول أعمال الكومسيك إن 
الحادي عشر ن ك علما مع التقدير بعقد اإلجتماعيوالثالثين للكومسي عةالراب التعاون الهامة للكومسيك. أحاطت الدورة

 بالتجارة، ورحبت بالتوصيات المتعلقة بالسياسات التي صيغت في هذه االجتماعات. يللفريق المعنوالثاني عشر 
 

للفريق المعني  عشر الثالثوالثالثين للكومسيك، تم عقد االجتماع  الرابعةووفقا للقرار ذي الصلة الصادر عن الدورة 
في الدول  زيادة توافر المعلومات الجمركية في أنقرة تحت عنوان " 2019 آذار /مارس 7في بالتجارة في الكومسيك 

 .توصل فريق العمل المعني بالتجارة إلى مجموعة من توصيات السياسات األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".
صلة على موقع الكومسيك على اإلنترنت تتوفر جميع المنشورات والعروض ذات ال

(www.comcec.orgوebook.comcec.org.) 

http://www.comcec.orgوebook.comcec.org/
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تشرين  /أكتوبر 24عشر لفريق العمل المعني بالتجارة في الكومسيك في الرابع وعالوة على ذلك، سيتم تنظيم االجتماع 
وفًقا التفاقية تيسير اإلسالمي التعاون في الدول األعضاء في منظمة تجارة الترانزيت تيسير  تحت عنوان " 2019األول 

 ".التجارة لمنظمة التجارة العالمية
والثالثون للكومسيك بالجهود التي  الرابعةمجال التجاري، أشادت الدورة الفيما يتعلق بالمشاريع المتعددة األطراف في 

المشروعات األربعة ضمن تنفيذ في معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية والسودان، و المغرب، ونيجيريا، ها تبذل
السادس االستدعاء  وعالوة على ذلك، سيتم تنفيذ أربعة مشاريع في إطار. 2018عام الإطار تمويل مشروعات الكومسيك 

في  (SMIICد) مقاييس للدول اإلسالميةمعهد المواصفات وال ووفلسطين إندونيسيا، ولبنان، من قبل  ، وذلكلمشروعل
 .2019عام 

 
لفريق  عشر الثالثنتائج االجتماع  على اللجنةبإطالع لكومسيك امكتب تنسيق  قومسياإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: 

ضمن إطار  2019والتي سيتم تنفيذها في العام  2018، وكذلك المشاريع المكتملة في العام العمل المعني بالتجارة
. وستنظر اللجنة في التوصيات المتعلقة بالسياسات لفريق العمل المعني بالتجارة التخاذ اإلجراء تمويل مشروع الكومسيك

 الالزم.
 

التجارة. وبعض البرامج واألنشطة  مجالتوجد أيضا بعض البرامج والمشاريع الهامة بشأن جدول أعمال الكومسيك في 
اإلسالمي، المعارض التجارية اإلسالمية،  التعاون فضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة ألالجارية هي؛ نظام ا

المساعدة التقنية ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية، أنشطة تمويل التجارة، أنشطة معهد المعايير والمقاييس للدول 
 مية ذات الصلة بالتجارة.اإلسال

 
 اإلسالمي  التعاون فضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة ألنظام ا -

اإلسالمي هو مشروع الكومسيك األهم في مجال  التعاون فضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة ألنظام ا
التجارة. ويستند النظام إلى ثالثة اتفاقيات، هي االتفاقية اإلطارية، والبروتوكول المتعلق بنظام التعريفات التفضيلية، 

سالمي اإل التعاون فضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة ألوقواعد المنشأ. اكتمل األساس القانوني لنظام ا
 .2011في عام 

 من قبلائم االمتياز المحدثة إلى أمانة لجنة التفاوض التجاري و ق بتقديمفي دورتها الرابعة والثالثين الكومسيك  رحبت
نيابة عن ومجلس التعاون الخليجي ، وماليزيا وبنغالدش وباكستان واألردن والجمهورية اإلسالمية اإليرانية والمغرب تركيا
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أمانة لجنة  ودعت )المملكة العربية السعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان(أعضائها الستة 
وتعميمها التواصل مع الدول األعضاء المشاركة المعنية لضمان تقديم قوائم االمتياز بنفس الشكل التفاوض التجاري 

 على الدول األعضاء المعنية وفًقا لذلك.
نظام األفضليات التجارية بين البلدان األعضاء عالوة على ذلك، استضافت جمهورية السودان "ورشة عمل إقليمية حول و 

. 2018 كانون األول/ديسمبر 18-17ونظام التجارة متعدد األطراف" في الخرطوم في في منظمة التعاون اإلسالمي 
فضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون نظام األورشة عمل حول بتنظيم جمهورية سورينام  وستقوم

بالتعاون الوثيق مع أمانة  2019منظمة التعاون اإلسالمي" في باراماريبو في عام التجارة البينية في وحلول اإلسالمي 
 .لجنة التفاوض التجارية

 

مكتب تنسيق الكومسيك  سيقومتجاري، ه األمانة المساعدة للجنة التفاوض التوبصف :اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة
التعاون فضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة ألنظام ا تفعيلاللجنة على التقدم المحرز بشأن  عطالبإ

 اإلسالمي. سوف تنظر اللجنة في التطورات األخيرة وتقوم باتخاذ اإلجراءات المناسبة إذا لزم األمر.
 

 المعارض التجارية اإلسالمية -
يد  من قبلاإلسالمي  التعاون المعارض التجارية اإلسالمية كل عامين في إحدى البلدان األعضاء في منظمة  تنظم

اإلسالمي. نظم المركز اإلسالمي  التعاون المركز اإلسالمي لتنمية التجارة لتعزيز التجارة الداخلية بين بلدان منظمة 
حتى تاريخه. باإلضافة إلى المعارض التجارية اإلسالمية، يتم تنظيم لتنمية التجارة خمسة عشر معرضا تجاريا إسالميا 

 المعارض الخاصة بالقطاعات أيضا على يد المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في البلدان األعضاء. 
 

 التعاون تمشيا مع الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك، سيقام المعرض التجاري السادس عشر لمنظمة وفي هذا الصدد، 
 .2019 نيسان/بريلإ 13إلى  7اإلسالمي في بغداد في الفترة من 

 
ن للكومسيك طلبها إلى المركز اإلسالمي لتنمية التجارة لمواصلة عقد المعارض الخاصة و والثالث الرابعةكررت الدورة 

بالقطاعات بالتعاون مع البلدان األعضاء وتقديم تقارير منتظمة عن سير العمل في المعارض إلى دورات الكومسيك. 
في المعارض التجارية  بفعاليةكررت الدورة أيضا طلبها إلى الدول األعضاء بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة 

 اإلسالمية.
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من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة رفع تقرير بشأن التطورات األخيرة في المعارض  يتوقع اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:
 التجارية اإلسالمية والمعارض الخاصة بالقطاعات.

 
 المساعدة الفنية ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية -

لكومسيك أعضائها على االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية بغية االستفادة من نظام التجارة الدولي على أساس تشجع ا
عادل وجيد. ولهذا الغرض، ترتب مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة برامج تدريبية 

 التجارة العالمية لفائدة البلدان األعضاء.  وندوات وحلقات عمل بشأن الموضوعات المتعلقة بمنظمة
 

والثالثين للكومسيك البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة إلى مواصلة تقديم  الرابعةالدورة  دعتوقد 
المساعدة التقنية للبلدان األعضاء بشأن القضايا المتصلة بمنظمة التجارة العالمية، وعلى مواصلة جهودها لزيادة الوعي 

من  تطلبو ، العالمية وأثرها على االقتصادات منظمة التجارةلدى البلدان األعضاء بشأن أهمية المفاوضات التجارية مع 
درات البشرية جهودهم لتعزيز الق  يقوموا بالتعاون وتنسيق البنك اإلسالمي للتنمية والمعهد اإلسالمي لتنمية التجارة أن 

ري المتعدد األطراف اإلسالمي، لتسهيل اندماجهم الكامل في النظام التجاالتعاون والمؤسسية للدول األعضاء في منظمة 
 على أساس منصف وعادل.

 
"الخيارات العملية نحو زيادة التنسيق حول ا بالتقرير طت الدورة الرابعة والثالثون للكومسيك علمً يحعالوة على ذلك، أ  

اإلسالمي لتنمية المركز الذي أعده و اإلسالمي في منظمة التجارة العالمية" التعاون بين الدول األعضاء في منظمة 
من مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والمعهد اإلسالمي لتنمية التجارة  وطلبتالتجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، 

األعضاء المشاركة للدول من البعثات الدائمة كما طلبت تعزيز جهودهما لتحسين التنسيق مع منظمة التجارة العالمية 
 نسيق في جنيف.بفعالية في اجتماعات الت

 
من المتوقع أن يقوم البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة بإبالغ  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:

 اللجنة عن أنشطتهما في هذا المجال.
 أنشطة تمويل التجارة -

الوصول إلى تمويل بأسعار معقولة للتجارة هو أحد العوامل الحاسمة في المشاركة في التجارة الدولية لرجال األعمال. إن 
المؤسسة يجري تمويل األنشطة التجارية أساسا داخل جهاز التمويل التجاري لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وهي 
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 المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادراتوة على ذلك، فإن (. وعالITFC) الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة
(ICIEC .كانت وال زالت تقدم تأمين اعتمادات التصدير للتخفيف من مخاطر الصفقات ) 
 

 ITFC والثالثين للكومسيك عن تقديرها للتمويل التجاري وألنشطة ترويج التجارة والتنمية في الـ الرابعةوقد أعربت الدورة 
وتعبئة األموال من السوق الدولية وشركاء التنمية لتمويل العمليات التجارية في الدول األعضاء، والمساهمة في تحقيق 

كما دعت الدورة الدول  في المئة. 25التجارة البينية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لهدف يصل إلى 
حتى تقوم  (ICIEC و ITFC ا لمؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )األعضاء إلى استكمال متطلبات عضويته

 .مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بتنفيذ تفويضها بنجاح
 

بمبادرة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية مع التقدير ا والثالثون للكومسيك علمً  الرابعةحاطت الدورة عالوة على ذلك، أ  
المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان اإلسالمي" بقيادة التعاون التي يطلق عليها "مركز ذكاء األعمال بمنظمة 

المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار من مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وخاصة  وطلبت (ICIECالصادرات )
اإلسالمي في إطار أحد المراكز التعاون ، البدء في تفعيل هذه المبادرة كبرنامج لمنظمة (ICIECالصادرات )وائتمان 

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب اإلقليمية للبنك اإلسالمي للتنمية في شراكة وثيقة مع 
 اإلسالمي حسب االقتضاء.التعاون لمنظمة والمؤسسات األخرى ذات الصلة التابعة  للدول اإلسالمية

قدم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إلى اللجنة تقريرا بانشطتها في تمويل ويتوقع أن ت  إلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: ا
اللجنة بأحدث بتقديم تقرير إلى ستقوم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية كما ، التجارة والتأمين على اعتمادات التصدي

 اإلسالمي.التعاون اإلسالمي" كبرنامج لمنظمة التعاون التطورات فيما يتعلق بتفعيل "مركز ذكاء األعمال بمنظمة 
 

 أنشطة معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية المرتبطة بالتجارة  -
اإلسالمي، إلى تعزيز  التعاون ة لمنظمة يهدف معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية، باعتباره من المؤسسات التابع

زالة الحواجز التقنية فيما بينها.   التجارة بين البلدان األعضاء من خالل صياغة معايير متسقة وا 
 (SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )زيادة بروز والثالثون للكومسيك عن الرابعة كما أعربت الدورة 

تقديم الدعم  ودعا الدول األعضاء إلى طة بناء القدرات في مجال اختصاصهعلى تنظيم أنشللمعهد  اعن تقديره توأعرب
معهد المواصفات  الدول األعضاء إلى اعتماد واستخدام معايير الدورةكما دعت  في المنتديات الدولية. لزيادة زيادة بروزه

كمعاييرها الوطنية بهدف المساهمة في تنسيق المعايير وتخفيف والمقاييس للدول اإلسالمية/منظمة التعاون اإلسالمي 
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معهد  الدول األعضاء ذات الصلة التي تستخدم معايير ودعتالحواجز التقنية أمام التجارة بين الدول األعضاء 
 .معهد رسمًياالاعتماد المعايير وفًقا إلرشادات اعتماد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية/منظمة التعاون اإلسالمي 

 
سوف يبلغ اللجنة بشأن التطورات  SMIICالمعايير والمقاييس للدول اإلسالمية  معهد المطلوبة:اإلجراء )اإلجراءات( 

 األخيرة فيما يتعلق بأنشطة المعهد ذات الصلة بالتجارة.
 في جدول األعمال 5 المادة الـ

 دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي تعزيز

 القطاع الخاصاجتماعات  -
لمؤسسات  منصةتعتبر اجتماعات القطاع الخاص، التي نظمتها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، بمثابة 

اإلسالمي تستطيع من خالله التواصل مع  التعاون القطاع الخاص التابع للبلدان السبعة وخمسون األعضاء في منظمة 
لى  16. وحتى اآلن، تم عقد واالستثمارفرص للتجارة بعضها البعض واستكشاف  اجتماع لمؤسسات القطاع الخاص. وا 

 جانب اجتماعات القطاع الخاص، فإن الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة تنظم أيضا منتديات لسيدات األعمال. 
 

(  ICCIAللتجارة والصناعة والزراعة )الجهود التي تبذلها الغرفة اإلسالمية بوالثالثون للكومسيك  الرابعةالدورة  أ حيطت
، والندوات وورش العمل من أجل تحفيز دور القطاع الخاص B2Bفي تنظيم المنتديات، وبرنامج التدريب، واجتماعات 

في  بفعاليةفي توسيع شبكته وزيادة فرصه التجارية واالستثمارية وتشجيع غرف التجارة في الدول األعضاء للمشاركة 
  .ICCIAأنشطة 

 
يتوقع من الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة أن تبلغ اللجنة بالتطورات األخيرة اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: 

 بشأن اجتماعات القطاع الخاص.
 
  اإلسالمي  التعاون مركز التحكيم التابع لمنظمة  -

من أجل إنشاء مركز تحكيم  (TOBBالتركية )واتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع األساسية  و ICCIAتعمل 
رحبت الدورة الرابعة والثالثون للكومسيك بالتطورات المتعلقة وقد التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في اسطنبول/ تركيا. 

بع لـ بالتحضيرات التقنية وتنظيم اجتماعين لفرقة العمل حول إنشاء مركز التحكيم التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي التا
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ICCIA  واتحاد وفي اسطنبول بواسطة ( الغرف التجارية وبورصات السلع األساسية التركيةTOBB )وICCIA  وطلبت
االنتهاء من االستعدادات الفنية  (TOBBواتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع األساسية التركية ) و ICCIAمن 

وطلبت أيًضا من الدول األعضاء  2019لتشغيل مركز التحكيم التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في إسطنبول في عام 
 في أنشطة مركز التحكيم. بفاعليةتشجيع دوائرهم على المشاركة 

 
 اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: 

واتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع  (ICCIA) من كل من الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة يتوقع -
التعاون االستعدادات الفنية لتشغيل مركز التحكيم التابع لمنظمة علًما باللجنة بإحاطة  (TOBB) األساسية التركية

 اإلجراء الالزم وفًقا لذلك.باتخاذ الموضوع وستقوم ستنظر اللجنة في و اإلسالمي في إسطنبول. 
 

 في جدول األعمال 6 المادة الـ
 تحسين النقل واالتصاالت

 
في البلدان األعضاء. وفي هذا  واإلجتماعية بأهمية خاصة بالنسبة للتنمية االقتصاديةيتميز النقل واالتصاالت إن قطاع 

للفريق الحادي عشر والثاني عشر  اإلجتماعينمع التقدير بعقد  للكومسيك علماً  والثالثون  الرابعة، أحاطت الدورة اإلطار
 العامل المعني بالنقل واالتصاالت، ورحبت بالتوصيات المتعلقة بالسياسات التي صيغت في هذه االجتماعات.

 
 الثالثاعه ( اجتمTCWGوالثالثين للكومسيك، عقد الفريق العامل المعني بالنقل واالتصاالت ) الرابعةمنذ انعقاد الدورة 

الفريق وقد توصل ". تحسين تقييم مشاريع النقل في الدول اإلسالمية. تحت عنوان " 2019 آذار/مارس 21عشر في 
الثالث تتوفر الوثائق ذات الصلة الجتماع الفريق العامل المعني بالنقل واالتصاالت  إلى مجموعة من توصيات السياسات.

 (ebook.comcec.org و www.comcec.orgعلى الموقع اإللكتروني للكومسيك ) عشر
 

 3للفريق العامل المعني بالنقل واالتصاالت في الكومسيك في  عشر الرابعوعالوة على ذلك، سيتم تنظيم االجتماع 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين إدارة المخاطر في مشاريع  تحت عنوان " 2019 تشرين األول/أكتوبر
 "اإلسالمية.الدول النقل في مجال 

http://www.comcec.org/
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فيما يتعلق بالمشروعات المتعددة األطراف في قطاع النقل واالتصاالت، أشادت الدورة الرابعة والثالثون للكومسيك بجهود و 
يران واألردن  إضافة إلى . 2018الكومسيك في عام  تم تنفيذها في إطار تمويل مشروعالثالثة التي مشاريع للغامبيا وا 

يران واألردن ثالثة مشاريع في عام ذلك  .2019، وبموجب نداء المشروع السادس، ستنفذ غامبيا وا 
 

المقدم من جمهورية السودان الستضافة المؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء الم جدد بالعرض الدورة عالوة على ذلك، رحبت 
في الخرطوم بالسودان ودعت الدول األعضاء والهيئات والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة  2019النقل في عام 

 .هذه الفاعلية الهامةفي  بفاعليةاإلسالمي بما في ذلك أمانة الكومسيك إلى المشاركة التعاون 
 

للفريق  عشر الثالثسيعرض مكتب التنسيق التابع للكومسيك على اللجنة نتائج االجتماع  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:
العامل المعني بالنقل واالتصاالت والتطورات األخيرة بخصوص التعاون في هذا المجال. وستنظر اللجنة في توصيات 

 راء الالزم.الفريق العامل المتعلقة بالسياسات التخاذ اإلج
 

 في جدول األعمال 7 المادة الـ
   بصورة مستدامة وقابلة للتنافسسياحة التطوير قطاع 

 
مصدر متزايد األهمية للدخل والعمالة والثروة في بصفتها  هي واحدة من مجاالت التعاون الهامة للكومسيكت عد السياحة 

 ااجتماعهمجموعة العمل المعنية بالسياحة  توالثالثين للكومسيك، عقد الرابعةومنذ انعقاد الدورة  العديد من البلدان
األعضاء في الدول استراتيجيات إدارة الوجهات المستدامة في تحت عنوان " 2019فبراير/شباط  13عشر في الثالث 
منشورات تتوفر جميع ال إلى توصيات سياسات محددة.العمل المعني لقد توصل فريق ". اإلسالميالتعاون منظمة 

 إلنترنت  والعروض ذات الصلة على موقع الكومسيك على
(www.comcec.orgو ebook.comcec.org.) 
 

 أيلول/سبتمبر 5للفريق العامل المعني بالسياحة في الكومسيك في  عشرالرابع وعالوة على ذلك، سيتم تنظيم االجتماع 
 ".اإلسالميالتعاون ة متعددة الوجهات في الدول األعضاء في منظمة يممرات السياحالتطوير  تحت عنوان " 2019

أشادت الدورة الرابعة والثالثون للكومسيك فيما يتعلق بالمشروعات متعددة األطراف في مجال التعاون السياحي بجهود 
ألربعة  الجتماعية والتدريب للدول اإلسالميةبوركينا فاسو ومالي وموزمبيق ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية وا

http://www.comcec.org/
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في إطار الدعوة السادسة و . عالوة على ذلك، 2018عام مشاريع تم تنفيذها في إطار تمويل مشروع الكومسيك في 
يران ومالي وموزمبيق والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة مشروعات ستة سيتم تنفيذ للمشروع  من قبل أذربيجان وغامبيا وا 
 .2019 في عام

 
 فيما يتعلق بأنشطة التعاون الجارية في هذا المجال من مجاالت التعاون؛]
في دكا/ بنغالديش.  2018فبراير/ شباط  7-5( في ICTMع قدت الدورة العاشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة ) -

، وجاباال 2019 لعام اإلسالميكما وافق االجتماع على اختيار دكا )بنغالديش( كمدينة السياحة لمنظمة التعاون 
. كما رحبت الدورة بالعرض المقدم من جمهورية 2020 لعام )أذربيجان( كمدينة للسياحة في منظمة التعاون اإلسالمي ،

 .2020( في العام ICTMأذربيجان الستضافة الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة )
 

مارس/  6القطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي/ الكومسيك في في لمنتدى السياحة  السادسعقد االجتماع  -
في بلدان منظمة التعاون التراث الثقافي كأداة للسياحة المستدامة  في إسطنبول بتركيا تحت عنوان " 2018 آذار

مة في العالم اإلسالمي وما أكد المنتدى على أهمية زيادة الوعي بالتراث الثقافي والسياحة المستدااإلسالمي". 
سيعقد االجتماع السابع لمنتدى سياحة القطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك في عام  وراءه.
 في اسطنبول.[ 2019

للفريق  عشر الثالثسيعرض مكتب التنسيق التابع للكومسيك على اللجنة نتائج االجتماع  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:
 سياسة توصيات في اللجنة ستنظر لمعني بالسياحة والتطورات األخيرة بخصوص التعاون في هذا المجال.العامل ا
 .الالزمة اإلجراءات التخاذ السياحية العمل مجموعة

 

 في جدول األعمال 8المادة الـ 
 األمن الغذائي استمراريةزيادة إنتاجية القطاع الزراعي والحفاظ على 

 
وفي هذا  اإلسالمي.التعاون ولي الكومسيك أهمية خاصة لتعزيز التعاون الزراعي بين الدول األعضاء في منظمة ت  

ا مع التقدير بعقد االجتماعين الحادي عشر والثاني عشر لفريق الدورة الرابعة والثالثون للكومسيك علمً الصدد، أ حيطت 
 التي وضعت في هذه االجتماعات. العمل المعني بالزراعة ورحبت بالتوصيات السياسية
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في أنقرة  2018فبراير/ شباط  22وفي هذا الصدد، ع قد االجتماع الحادي عشر مجموعة العمل الخاصة بالزراعة في 
في التقرير البحثي  AWGتحت عنوان "تحسين أداء السوق الزراعية: تطوير نظم معلومات السوق الزراعية". وقد نظر 

تتوفر جميع  سة.وسياسية ملمت صياولى تإلعمل اعة ومجم تخلصع، نتيجة لالجتماآعن موضوع االجتماع. و 
 www.comcec.orgالمنشورات والعروض ذات الصلة على موقع الكومسيك على اإلنترنت )

 (.ebook.comcec.orgو

تحت عنوان  2018 ايلول /سبتمبر 20سيتم عقد االجتماع العاشر للفريق العامل المعني بالزراعة التابع للكومسيك في 
تحليل هياكل التجارة الزراعية الغذائية لتشجيع شبكات التجارة الزراعية والغذائية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون  "

 اإلسالمي".
 21( ، عقدت اجتماعها الثالث عشر في AWGثين لمجموعة عمل الكومسيك الزراعية )منذ الدورة الرابعة والثال

 التعاون  في أنقرة تحت شعار "مراجعة سياسات التجارة الزراعية لتعزيز التجارة الزراعية داخل منظمة 2019 شباط /فبراير
 اإلسالمي".

 
الحادي سيعرض مكتب التنسيق التابع للكومسيك على اللجنة موجزا عن نتائج االجتماع اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: 

للفريق العامل المعني بالزراعة والتطورات األخيرة في مجال التعاون هذا. وستنظر اللجنة في التوصيات المتعلقة  عشر
 المعنينظر الفريق العامل  جراء الالزم.بالسياسات التي سيخلص لها اجتماع لفريق العامل المعني بالزراعة التخاذ اإل

 في التقرير البحثي عن موضوع االجتماع. كنتيجة لالجتماع، توصلت مجموعة العمل إلى توصيات سياسية ملموسة.
و  www.comcec.org) تتوفر جميع المنشورات والعروض ذات الصلة على موقع الكومسيك على اإلنترنت

ebook.comcec.org.) 
 

تحت عنوان "زيادة قدرة  2019 أيلول/سبتمبر 12و 11يومي المعني جتماع الرابع عشر للفريق العامل اال سيتم عقد
 أنظمة الغذاء على الصمود في الدول اإلسالمية في مواجهة أزمات الغذاء في المستقبل".

فيما يتعلق بالمشروعات المتعددة األطراف في مجال التعاون الزراعي، أشادت الدورة الرابعة والثالثون للكومسيك بجهود و 
. عالوة على ذلك، في إطار 2018إندونيسيا وتركيا لمشروعين تم تنفيذهما في إطار تمويل مشروع الكومسيك في عام 

 .2019تنفيذ ثالثة مشاريع في عام بوتركيا مصر وماليزيا ستقوم الدعوة السادسة للمشروع، 
المقدم من جمهورية تركيا الستضافة المؤتمر الم جدد عالوة على ذلك، رحبت الدورة الرابعة والثالثون للكومسيك بالعرض و 

 في 2019الوزاري الثامن لمنظمة التعاون اإلسالمي حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية في الربع األخير من عام 

http://www.comcec.org/
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اإلسالمي ذات الصلة والمؤسسات بما في ذلك أمانة الكومسيك التعاون اسطنبول ودعت الدول األعضاء وأجهزة منظمة 
 .هذه الفاعلية الهامةللمشاركة بنشاط 

 
اللجنة على نتائج االجتماع الثالث عشر لمجموعة  باطالعسيقوم مكتب تنسيق الكومسيك  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:

ستنظر اللجنة في توصيات السياسة العامة الجتماع مجموعة و العمل الزراعية والتطورات األخيرة في مجال التعاون هذا. 
 العمل المعنية بالزراعة التخاذ اإلجراءات الالزمة.

 
 في جدول األعمال 9 المادة الـ

 التخفيف من حدة الفقر
 

فقر هدف رئيسي ومقياس تخفيف حدة الوي عد الفقر أحد التحديات اإلنمائية الرئيسية التي تواجه البشرية اليوم. عد ي  
في هذا لذا و  .الصحة واحدة من أهم أبعاد الرفاهية. الفقر والظروف الصحية لألفراد في تفاعل مستمروت عد . للتنمية

في أنقرة تحت  2019 نيسان/أبريل 4( في PAWGعمل الحد من الفقر )الصدد، ع قد االجتماع الثالث عشر لمجموعة 
بعض لتوصل فريق العمل  و اإلسالمي".التعاون األعضاء في منظمة الدول "الوصول إلى الخدمات الصحية في عنوان 

ن  توصيات السياسة. جميع المنشورات والعروض التقديمية ذات الصلة متاحة على موقع الكومسيك وا 
(www.comcec.org  وebook.comcec.org.) 
 

 2019أيلول /سبتمبر 26في مجموعة العمل المعنية بتخفيف حدة الفقر عشر لالرابع سيعقد االجتماع وعالوة على ذلك، 
 اإلسالمي". التعاون في البلدان األعضاء في منظمة وفيات األمهات واألطفال  تحت عنوان "

 
فيما يتعلق بالمشروعات المتعددة األطراف في مجال التخفيف من حدة الفقر، أشادت الدورة الرابعة والثالثون  و

ندونيسيا للمشروعين اللذين تم تنفيذهما في إطار تمويل مشروع الكومسيك في عام  . 2018للكومسيك بجهود غامبيا وا 
اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية  ومركز األبحاثكيا أفغانستان ونيجيريا وسورينام وتر ستقوم عالوة على ذلك، 

 .2019تنفيذ خمسة مشاريع في إطار نداء المشروع السادس في عام ب( SESRIC) والتدريب للدول اإلسالمية
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للفريق  عشر الثالثسيعرض مكتب التنسيق التابع للكومسيك على اللجنة نتائج االجتماع  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:
. وستنظر اللجنة أيضا في توصيات الفريق العامل المتعلقة بالسياسات (PAWG) الفقر حدةالعامل المعني بالتخفيف من 

 التخاذ اإلجراء الالزم. 
 

وعالوة على ذلك، تم بذل جهود للتعاون المستمر في مجال التخفيف من حدة الفقر تحت رعاية صندوق التضامن 
اإلسالمي للتنمية والبرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا وبرنامج التعليم والتدريب المهني للبلدان األعضاء في منظمة 

 اإلسالمي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.   التعاون 
 

 (SPDA) والبرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا (ISFD) صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية -
، أ نشئ صندوق 2005وفقا للقرار ذي الصلة الصادر عن القمة اإلسالمية االستثنائية الثالثة التي عقدت في عام 

 2007التضامن اإلسالمي للتنمية كصندوق خاص داخل البنك اإلسالمي للتنمية. تم إطالق الصندوق رسميا في عام 
التي و ادرة هامة أخرى من البنك اإلسالمي للتنمية، مبمع بهدف المساهمة في الحد من الفقر في الدول األعضاء. 

ا إلى جنب مع خلق المزيد من فرص (. جنبً SPDAالبرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا )وهو ، 2008أطلقت في عام 
 يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز النمو االقتصادي واإلنتاج الزراعي في البلدان األفريقية األعضاء.و العمل، 

 
للكومسيك توجيه طلبها إلى الدول األعضاء، التي تعهدت لصندوق التضامن اإلسالمي  الثالثون و  الرابعةرة كررت الدو 

إلى جلسة الكومسيك القادمة حول تقديم تقرير وطلبت من مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية للتنمية بالوفاء بالتزاماتها، 
الصندوق ألخذ كما طلبت الدورة الرابعة والثالثون إلى  للصندوق.أوجه القصور في الوصول إلى رأس المال المستهدف 

خالل الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك لتحسين أداء الصندوق في االعتبار أثناء المقدمة مالحظات الدول األعضاء 
 التخطيط لبرامجها وأنشطتها المستقبلية.

 
البرنامج الخاص للتنمية في ية إعداد تقارير التقييم الخاصة بـمن البنك اإلسالمي للتنم الدورةعالوة على ذلك، طلبت 

اإلسالمي ذات الصلة بما في ذلك االجتماعات المقبلة للكومسيك. التعاون وتقديمها إلى منتديات منظمة ( SPDAأفريقيا )
لتعبئة الموارد والدعوة من مختلف  زيادة جهوده( ISFDصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية )من  الدورةكما طلبت 

 الموارد بما في ذلك الموارد الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في الدول األعضاء.
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والثالثون الرابعة والثالثين والثالثة والثالثين للكومسيك، كررت الدورة الثانية بالتذكير بالقرارات ذات الصلة للدورتين 
في قدرات الاإلسالمي للتنمية بوضع اللمسات األخيرة على تخصيص التمويل لمشروع بناء للكومسيك طلبها إلى البنك 
برنامج إنهاء من أجل  (SESRIC) والتدريب للدول اإلسالمية واالجتماعية واالقتصاديةمركز األبحاث اإلحصائية 

 . بنجاح اإلسالمي للقطن التعاون منظمة 
 

ومن المتوقع أن تقدم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تقريرا عن تنفيذ صندوق التضامن  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:
اإلسالمي للتنمية والبرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا إلى الدورة، وكذلك بهدف إبالغ اللجنة بتنفيذ مشروع بناء القدرات 

 المشار إليه أعاله.
 
 اإلسالمي التعاون برنامج التعليم والتدريب المهني للبلدان األعضاء في منظمة  -

والتدريب  واالجتماعية واالقتصاديةمركز األبحاث اإلحصائية من أجل تحقيق الجودة في التعليم والتدريب المهني، أطلق 
-OICمنظمة التعاون اإلسالمي ) برنامج التعليم والتدريب المهني للبلدان األعضاء في (SESRICللدول اإلسالمية )

VET 2009( في عام. 
للكومسيك عن تقديرها لجهود مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب والثالثين  الرابعةأعربت الدورة 

كما طلبت للدول اإلسالمية نحو بدء وتنفيذ برامج ودورات تدريبية متعددة لبناء القدرات المهنية في مجاالت مختلفة. 
إجراء المزيد من  (SESRICللدول اإلسالمية )والتدريب  واالجتماعية واالقتصاديةمركز األبحاث اإلحصائية من  الدورة

برنامج التعليم والتدريب البرامج التدريبية التي تركز على ريادة األعمال بما في ذلك ريادة األعمال لدى النساء في إطار 
 (.OIC-VETالمهندي للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )

 
وينتظر من مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:

 اإلسالمي. التعاون اإلسالمية أن يطلع اللجنة على حالة تنفيذ برنامج التعليم والتدريب المهني للبلدان األعضاء في منظمة 
 
 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  -

( SDGsمثل خطة التنمية المستدامة والتنمية المستدامة )ت   ،إلنمائية لأللفيةمن خالل االعتماد مباشرة على األهداف ا
إنمائي أكثر جدول أعمال ،  2015، والتي تم اإلعالن عنها في قمة األمم المتحدة الخاصة في سبتمبر  2030لعام 

 شمواًل وشمولية في التغطية.
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ذ يحيط علمًا مع التقدير بالتقرير الذي قدمه مركز  األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول وا 
للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، أهداف التنمية المستدامة  اإلسالمية بشأن مسح االتجاهات حول أولويات

تدريب للدول مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والالدورة الرابعة والثالثون للكومسيك من دعت 
إعداد تقرير سنوي عن التقدم المحرز على مستوى منظمة المؤتمر اإلسالمي نحو تحقيق أهداف التنمية اإلسالمية 

 المستدامة ذات األولوية كما قررت الدول األعضاء تقديمها إلى الدورات الوزارية للكومسيك.
 

مة دالمستالتنمية داف اھلصلة بأذات اة طألنشاعلماً بقائمة ك مسيوللکون لثالثوا الرابعةدورة لطت احاك، ألذلی إباإلضافة 
ء ألعضادول الت اعك، ودمسيولكق اتنسيب ا مکتھلتي جمعالصلة ذات اإلسالمي ون التعاامة ظمنت سساؤلم
ك، لذعلی وة عالب. کثن ة عطألنشذه اھکة في رلمشاالمتابعة والی إلصلة ذات اإلسالمي ون التعاامة ظمنت سساؤمو
مة ظمنت سساؤمة لمدالمستالتنمية داف اھلمتعلقة بأاة طألنشاصلة تجميع وام مكتب تنسيق الكومسيك نلجلسة مت البط
في مجاالت أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية، وهي الفقر والصحة والجوع والتعليم والمساواة بين إلسالمي ون التعاا

 والصناعة واالبتكار والبنية التحتية وتغير المناخ. الجنسين والعمل الالئق والنمو االقتصادي
 

وينتظر من مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:
لتنمية حول مجاالت أهداف ا بعاليهعلى األعمال التحضيرية للتقرير المرحلي السنوي المذكور اإلسالمية أن يطلع اللجنة 
 المستدامة ذات األولوية.

 
 في جدول األعمال 10 المادة الـ

 تعميق التعاون المالي
 

يتمتع التمويل اإلسالمي بإمكانيات كبيرة للمساهمة في الجهود اإلنمائية للبلدان األعضاء بهيكله الفريد الذي يدعم النمو 
على جوانب ( FCWG)هذا السياق، ركزت مجموعة عمل التعاون المالي للكومسيك في إطار  االقتصادي والتنمية.

الصلة الصادر عن الدورة الرابعة  اتمشيًا مع القرار ذذلك مختلفة من قطاع التمويل اإلسالمي في اجتماعاتها األخيرة. 
تحت  2019 آذار/مارس 28في  ع قد االجتماع الثاني عشر لمجموعة العمل للتعاون الماليحيث والثالثين للكومسيك، 

وتوصلت  اإلسالمي".التعاون "تمويل البنية التحتية من خالل التمويل اإلسالمي في الدول األعضاء في منظمة عنوان 
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جميع المنشورات والعروض التقديمية ذات إن . اتمتعلقة بالسياسملموسة مجموعة عمل التعاون المالي إلى التوصيات 
 (.ebook.comcec.orgو  www.comcec.orgالكومسيك )الصلة متاحة على موقع 

 
 2019أكتوبر/ تشرين األول  17عشر لمجموعة عمل التعاون المالي في الثالث عالوة على ذلك، سيعقد االجتماع 

 ".اإلسالميالتعاون تحسين قطاع التكافل في الدول األعضاء في منظمة تحت عنوان 
فيما يتعلق بالمشروعات متعددة األطراف في إطار التعاون المالي، أشادت الدورة الرابعة والثالثون للكومسيك بجهود 

. عالوة على ذلك، 2018نيجيريا وتركيا للمشروعين اللذين تم تنفيذهما في إطار تمويل مشروع الكومسيك في عام 
 .2019في إطار نداء المشروع السادس في عام  تنفيذ خمسة مشاريعبموزمبيق ونيجيريا وتركيا ستقوم 

 
للفريق  الثاني عشرسيعرض مكتب التنسيق التابع للكومسيك على اللجنة نتائج االجتماع اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: 

راء العامل المعني بالتعاون المالي. وستنظر اللجنة أيضا في توصيات الفريق العامل المتعلقة بالسياسات التخاذ اإلج
 الالزم.

 
اإلسالمي، التعاون عالوة على ذلك، تم تنفيذ األنشطة الجارية في مجال التمويل في إطار منتدى التبادالت في منظمة و 

 اإلسالمي.التعاون أسواق رأس المال في الكومسيك، ومنتدى البنوك المركزية في منظمة منظمي ومنتدى 
 

 اإلسالميالتعاون  منظمةلالتابعة  البورصاتمنتدى  -

، باعتباره منصة مخصصة وقناة منتدى بورصة األوراق المالية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمييهدف 
عشر  اثناعقد المنتدى  اتصال للبلدان األعضاء، إلى تعميق التعاون بين السلطات ذات الصلة في البلدان األعضاء.

 .S&P OIC/COMCEC 50مؤشر شريعة  الهامة بما في ذلكاجتماعًا حتى اآلن وقام بتطوير بعض المشاريع 
 

ن المعلومات 2019أيلول  /سبتمبر 26عشر للمنتدى يوم الثالث ع قد االجتماع   التفصيلية في اسطنبول، تركيا. وا 
 (./http://www.oicexchanges.orgالمتعلقة بجهود المنتدى متاحة على موقع المنتدى )

 بالتعاون  اإلسالمي المؤتمر منظمة تبادل لمنتدى كأمانة إسطنبول بورصة من للكومسيك والثالثون  الرابعة الدورة طلبت
 أجل من العمل مواصلة على للتنمية اإلسالمي البنك مع بالتعاون  أجل من العمل لمواصلة للتنمية اإلسالمي البنك مع

http://www.oicexchanges.org/
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 منتجات تطوير لمواصلة و المحتملة الفرعية ومؤشراته S&P OIC / COMCEC Shariah 50 لمؤشر الترويج
 .المؤشر على تعتمد فعالة وخدمات

 
 وفيما يتعلق بالجهود الرامية إلى إنشاء بورصة/ منصة تداول ذهبية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

اإلسالمي حول جهود التعاون ا بإحاطة األمانة العامة لمنتدى بورصة منظمة علمً  للكومسيك الرابعةالدورة الثالثة أحاطت 
التعاون بالمعادن الثمينة التابعة للمنتدى من أجل اإلسراع في مشروع بورصة الذهب لمنظمة  العمل المعنيفريق 

طويرها حديًثا في بورصة اسطنبول. الخطوة اإلسالمي من خالل االستفادة من البنية التحتية للتجارة والحماية التي تم ت
من أمانة المنتدى المضي قدمًا في األعمال  مة التعاون اإلسالمي وطلبتبورصة الذهب لمنظالسابقة قبل تأسيس 

 التحضيرية الفنية إلنشاء بورصة الذهب لمنظمة المؤتمر اإلسالمي وتقديم تقرير إلى الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك.
الدورة الرابعة والثالثون الدول األعضاء المهتمة إلى تقديم الدعم الفعال لفريق عمل المنتدى إلنهاء العمل دعت كما 

 طر التنظيمية.الضروري من خالل تسريع عملية تكامل التبادالت وتنسيق األ  
 

بالتطورات  أن تحيط اللجنة علماً وتتوقع بورصة إسطنبول بوصفها األمانة العامة للمنتدى اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: 
 / S&P OIC اإلسالمية الشريعة بمؤشر المتعلقة التطورات إلى باإلضافة األخيرة فيما يتعلق بأنشطة المنتدى

COMCEC 50  ،وستناقش اللجنة هذه  الذهب المذكور أعاله. بورصةمشروع  وأن ترفع تقريرًا حول التقدم في أعمال
 المسألة وتتخذ اإلجراءات الالزمة وفقا لذلك.

 
 األسواق المالية التابع للكومسيك منتدى مراقبي -

عقد منتدى المنظمين ألسواق المال في الكومسيك كمنتدى منتظم ومخصص لزيادة التنسيق والتعاون في مجاالت البنية 
 سبعة اجتماعات حتى اآلن. األعضاءة والقانونية بين الدول التحتية التنظيمي

ويبذل منتدى الكومسيك لتنظيم األسواق المالية جهوده لزيادة التنسيق والتعاون في مجاالت البنية التحتية التنظيمية 
 في اسطنبول، تركيا. 2018 تشرين الثاني/نوفمبر 8قد االجتماع السابع للمنتدى في ع   والقانونية بين الدول األعضاء.

 حول الجهود المبذولة من المنتدى على موقع المنتدى على اإلنترنت التفصيلية لمعلوماتتتوفر ا
(http://www.oicexchanges.org/.) 
 



 

 20  
 

أحاطت الدورة الرابعة والثالثون للكومسيك علما باإلحاطة التي قدمتها أمانة منتدى ، فيما يتعلق بمشروع تبادل العقارات
بين الدول العقارية الكومسيك بورصة حول إنشاء منصة الكومسيك العقارية اإللكترونية/ لمراقبياألسواق المالية الكومسيك 

اإلسالمي، وطلبت من المنتدى/أمانة المنتدى االنتهاء من االستعدادات القانونية التعاون األعضاء المهتمة بمنظمة 
 اء منصة الكومسيك العقارية اإللكترونية/بورصة الكومسيك العقاريةإلنشواإلدارية والتكنولوجية الالزمة إلنشاء منصة 

عالوة على ذلك، دعت الدورة الدول األعضاء المهتمة إلى المشاركة و  الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك.عقد قبل 
ديد الهيئات المخولة في إنشاء منصة الكومسيك العقارية اإللكترونية/بورصة الكومسيك العقارية ودعتهم إلى تحبفاعلية 

بالغهم إلى أمانة المنتدى قبل االجتماع الخامس والثالثين للجنة متابعة الكومسيك.  لهم وا 
 

ويتوقع من مجلس سوق المال التركي بوصفه صاحب األمانة العامة للمنتدى أن يحيط اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: 
 الخامستقديم تقرير مؤقت إلى االجتماع ، فضال عن  المنتدى اللجنة علما بالتطورات األخيرة فيما يتعلق بأنشطة

هذه القضية وتتخذ اإلجراء  الدورةوالثالثين للجنة المتابعة بشأن التقدم المحرز في المبادرة المذكورة أعاله. ستناقش الجنة 
 الالزم.

 
 الكومسيك – التعاون اإلسالمي منتدى البنوك المركزية لمنظمة -

اإلسالمي،  عاون عشر للمصارف المركزية والسلطات النقدية للدول األعضاء في منظمة الت السادستم عقد االجتماع 
اإلسالمي مواصلة جهود التعاون بين البنوك المركزية التعاون قررت البنوك المركزية للدول األعضاء في منظمة حيث 

 منظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك".والسلطات النقدية في الدول األعضاء بصفتها "منتدى البنوك المركزية ل
عن االجتماع المذكور كذلك القرار بشأن إنشاء "منتدى  ا بالبيان الصادرالرابعة والثالثون للكومسيك علمً  الدورةطت يحأ  

 24 - 22 في الفترة مناالجتماع األول للمنتدى  سيتم عقدالبنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك". 
 في تركيا. 2019 أيلول/برسبتم

ببرامج التدريب وبناء القدرات التي نظمها مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلشادة 
مركز مواصلة تنظيم مثل هذه المن  الدورةطلبت و  لبنوك المركزية والسلطات النقدية في الدول األعضاء،ل اإلسالمية

 .ذات الصلة في الدول األعضاءاألنشطة للمؤسسات 

 
لمصارف األول لمنتدي امن المتوقع أن يتم إبالغ اللجنة باألعمال التحضيرية لالجتماع  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:

كأمين اإلسالمي من قبل البنك المركزي لجمهورية تركيا  التعاون المركزية والسلطات النقدية للدول األعضاء في منظمة 
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مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب طلع من المتوقع أن ي  و . الفاعلية هلهذعام 
 اللجنة على جهود التدريب وبناء القدرات المذكورة أعاله.للدول اإلسالمية، 

 
 في جدول األعمال 11 المادة الـ
 لتبادل وجهات النظر بشأن  التحضيرات

 "الغذائية المستدامة في البلدان اإلسالميةتعزيز النظم  "
 

للكومسيك على  نيالثالثو  الرابعةتعقد جلسات تبادل اآلراء بانتظام في دورات الكومسيك الوزارية. وقع اختيار الدورة 
المستدامة تعزيز النظم الغذائية "وهو الموضوع الذي سيكون محور الدورة المقبلة لتبادل اآلراء بين وزراء بلدان الكومسيك 

بالتعاون و ، عشرالرابع في اجتماعه  في الكومسيك بالزراعةالمعني  العامل ، وطلبت من الفريق"في البلدان اإلسالمية
مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، العمل من أجل التوصل إلی توصيات ملموسة بشأن السياسات 

 والثالثين للكومسيك. لخامسة احول هذا الموضوع ورفع تقرير بها إلی الدورة 
 /سبتمبر 12و 11سيعقد االجتماع الرابع عشر لمجموعة العمل المعنية بالزراعة يومي  ،وتوافقا مع القرار المذكور اعاله

قدرة النظم الغذائية على الصمود في الدول اإلسالمية في مواجهة أزمات الغذاء في تعزيز تحت عنوان " 2019أيلول 
 الخامسة والثالثين للكومسيك.التي ستقدم إلى الدورة  اتببعض توصيات السياساالجتماع خرج سي المستقبل".

 
والثالثين للجنة  الخامس من المتوقع أن يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإبالغ االجتماع  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:

 .اآلراءتبادل  لدورة المتابعة التابعة للكومسيك بالتحضيرات
 

 في جدول األعمال 12 المادة الـ
 والثالثون للكومسيك الخامسة الدورةجدول أعمال  مسودة

 
 والثالثين للكومسيك تحت هذا البند من جدول األعمال. الخامسةستنظر لجنة المتابعة في مشروع جدول أعمال الدورة 

 


