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 اإلنجلیزیةب:  األصل
 

ــقت ــریــ  رـ
 االجتماع الخامس والثالثون

 للجنة المتابعة التابعة للجنة الدائمة
 للتعاون االقتصادي والتجاري في

 منظمة التعاون اإلسالمي 
 )2019أبریل/نیسان  25-24(أنقرة، 

 
الخامسة والثالثین للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي  انعقدت الجلسة .1

 الجمھوریة التركیة.  -في أنقرة  2019أبریل/نیسان  25-24(الكومسیك) في الفترة من 
 
 حضر االجتماع ممثلو الدول األعضاء التالیة في اللجنة:  .2
 

 ،)الدائماللجنة  سرئی( : الجمھوریة التركیة -1
 )،نائب الرئیس، عضو دائم( : المملكة العربیة السعودیة -2
 )،نائب الرئیس، عضو دائم( : دولة فلسطین -3
 ،المنطقة العربیة) نائب الرئیس، ممثالً عن( : دولة قطر -4
 (نائب الرئیس، ممثًال عن المنطقة اإلفریقیة)،  : جمھوریة الغابون  -5

 ، )مجلس اإلدارة، ممثالً عن المنطقة اآلسیویةنائب رئیس ( : مالیزیا -6
 )،المقرر: ( جمھوریة باكستان اإلسالمیة -7
 )،عضو المكتب السابق( : دولة الكویت -8
 ).عضو المكتب السابق( : جمھوریة إندونیسیا -9

 
تنسیق إضافة إلى ذلك، حضر االجتماع كل من ممثلي األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب  .3

)، SESRICالكومسیك، ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة (
)، والمؤسسة اإلسالمیة العالمیة لتمویل IDB)، والبنك اإلسالمي للتنمیة (ICDTوالمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة (

المؤسسة اإلسالمیة )، وICIECوائتمان الصادرات ( )، والمؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمارITFCالتجارة (
 ).SMIICمعھد الدول اإلسالمیة للمواصفات والمقاییس (، و)ICDلتنمیة القطاع الخاص (

 المرفق قائمة بأسماء المشاركین) 1(یحتوي الملحق  
 

 في جدول األعمال: الجلسة االفتتاحیة  1البند 
 
االجتماع معالي/ ناجي أغبال، رئیس الموازنة االستراتیجیة لرئاسة عقب تالوة القرآن الكریم، افتتح  .4

 الجمھوریة التركیة.
 
وخالل حدیثھ، أّكد معالي الوزیر أغبال الدور الحیوي البارز الذي تقوم بھ لجنة المتابعة التابعة للكومسیك  .5

لتغلب اإلحاطة علماً بافیما یخّص مراجعة ورصد تنفیذ البرامج والمشاریع المدرجة في جدول عمل الكومسیك، مع 
ل االجتماع الوزاري للكومسیك.  وفي ھذا السیاق، أكد على التحدیات التي تواجھ عملیة التنفیذ وإعداد جدول أعما

على أن التفاھم المتبادل والحوار والتعاون والتضامن أكثر الطرق فعالیة للتغلب على النكسات والعقبات في منطقة 
 دول التعاون اإلسالمي.
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منظمة التعاون اإلسالمي والتصدیر في الدول األعضاء ب األداء الحالي لالستیراد أغبال أنوذكر معالي الوزیر  .6
بمنظمة التعاون اإلسالمي دون مستوى عام  التجارة حجم إجماليوال یزال  ال یزال بعیداً عن المستوى المرغوب.

. وذكر أغبال أن تقلبات الطلب العالمي وأسعار النفط والعمالت الدولیة والتطورات في منطقة منظمة التعاون 2012
تُعد من العوامل األساسیة المؤثرة سلبًا على أدائنا التُجاري. وأّكد على ضرورة إعادة اإلسالمي في السنوات األخیرة 

الھیكلة االقتصادیة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، وخاصة تشجیع استخدام التكنولوجیا واالبتكار وإضافة 
 القیمة ووضع العالمات التجاریة وتنویع المنتجات في الدول األعضاء. 

 
د معالي الوزیر أغبال أن التشغیل المبكر لنظام األفضلیة التجاریة بین الدول األعضاء في منظمة كما أكّ  .7

) سیكون أمًرا ضروریًا، لیس فقط لتعزیز التجارة بین الدول األعضاء بمنظمة TPS-OICالتعاون اإلسالمي (
لبضائع لممرات النقل التي تعمل التعاون اإلسالمي ولكن أیًضا لتحسین التفاعالت بین القطاع الخاص وتوفیر ا

 بصورة جیدة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي. 
 
وباإلضافة لذلك، وفي معرض تأكیده على أھمیة تنفیذات التوصیات الوزاریة المتعلقة بالسیاسات من قبل  .8

یة تنفیذ تلك التوصیات البلدان األعضاء، اقتراح معالي الوزیر أغبال أن تقوم كل دولة بإجراء دراسة داخلیة حول كیف
على المستوى الوطني بما یتماشى مع احتیاجاتھا وإمكاناتھا، وإعداد خرائط الطرق المبّسطة التي تبین كیفیة وضع 

وبیّن أن مكتب تنسیق الكومسیك یمكن أن یقوم بجمع البیانات بصفة منتظمة حول   .تلك التوصیات موضع التطبیق
  .الكومسیك السنویة التقدم المحرز ورفعھا إلى دورات

 
كما تحدث معالي الوزیر أغبال عن آخر المستجدات المتعلقة بأبرز مشاریع الكومسیك، وھو مركز التحكیم  .9

التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي   وفي ھذا السیاق، أعلم المشاركین بأن التحضیرات الالزمة قید اإلنجاز بجھود كل 
عة والزراعة واتحاد الغرف والبورصات التركیة. وأعرب عن إیمانھ العمیق من الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصنا

بأن مركز التحكیم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي سیساھم في التعاون االقتصادي والتجاري بین الدول اإلسالمیة 
 من خالل آلیة فعالة لتسویة المنازعات.

 
الدور البارز للمتابعة الفعالة لجھود التعاون، معرباً عن أمنیاتھ واختتم معالي الوزیر أغبال حدیثھ بالتأكید على  .10

  .بنجاح المداوالت الرامیة إلى تحقیق السالم واالزدھار لما فیھ صالح األمة اإلسالمیة

 ).2(نص بیان معالي الوزیر/ ناجي أغبال مرفق في الملحق رقم 
 

العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي رسالة سعادة وقرأ السید ناغي جباروف بإدارة الشؤون المالیة لألمانة  .11
أعرب سعادة الدكتور العثیمین  رسالتھ، اإلسالمي، وفيالدكتور السید یوسف العثیمین األمین العام لمنظمة التعاون 

عن تقدیره العمیق للحكومة التركیة والشعب التركي الشقیق على ما جرى من ترتیبات ممیزة لعقد ھذا االجتماع 
 اوة االستقبال وكرم الضیافة التي لمسھا جمیع المشاركین.  وعلى حف

 
سعادة الدكتور العثیمین الضوء على القرارات االقتصادیة المختلفة التي تبنّتھا الجلسة لسادسة  وسلّط .12

وفي    .2019مارس  2-1باإلمارات العربیة المتحدة یومي  يأبو ظبواألربعین لوزراء الخارجیة والتي عقدت في 
الصدد، ذكر سعادة العثیمین أن صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة بالغ األھمیة لتمویل برامج التخفیف من حدة ھذا 

، أثنى سعادة العثیمین إلى ذلك باإلضافةاإلسالمي الفقر ذات األھمیة للفئات السكانیة الضعیفة في دول منظمة التعاون 
 الدولل مشاریع الكومسیك، مھنّئاً التي قامت بھا ضمن آلیة تمویعلى جھود الحكومة التركیة في مختلف التدخالت 

 التي استفادت من اآللیة بنجاح. 
 )3(نسخة من نص رسالة سعادة الدكتور یوسف أحمد العثیمین مرفق في الملحق رقم 
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جمھوریة إندونیسیا، السید فلورنتینوس كریستیارتونو، نائب مدیر وزارة التخطیط اإلنمائي  وقدم رئیس وفد .13
أعرب فیھا عن شكره وتقدیره لحكومة جمھوریة تركیا ومكتب تنسیق الكومسیك  كلمة في االجتماعالوطني، 

جمیع الوسائل الحالیة، ال  الستضافتھ وترتیب االجتماع. وفي كلمتھ، أّكد السید كریستیارتونو على أھمیة استخدام
سیما في دعم استراتیجیة الكومسیك وتنفیذھا لمعالجة القضایا والتحدیات المشتركة التي تواجھھا البلدان اإلسالمیة 

 والرد علیھا.

 الفعالیات الجانبیة
 .2019أبریل/نیسان  23انعقد االجتماع الرابع والثالثین للجنة الدورة في  .14

 یًرا عن االجتماع الرابع والثالثین للجنة الدورة).تقر 4(یضم الملحق رقم  

 جلسات العمل
ترأس جلسات عمل االجتماع سعادة السفیر/ صالح موتلو شان، الممثل الدائم للجمھوریة التركیة لدى منظمة  .15

 التعاون اإلسالمي.

 اعتمدت اللجنة جدول أعمال االجتماع. .16

 األعمال).المرفق نسخة من جدول  5(یضم الملحق رقم  
 

 الکومسیك وتنفیذھا  استراتیجیةاألعمال: في جدول  2البند 
 

الكومسیك المقدم من مكتب تنسیق الكومسیك لتسلیط الضوء على التقدم  استراتیجیةاللجنة بتقریر تنفیذ رحبت  .17
على الدول األعضاء وعلى مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لما قدموه من أثنت المحرز في تنفیذ االستراتیجیة؛ و

اللجنة من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  طلبتإسھامات في تنفیذ االستراتیجیة. كما 
 االستمرار في تقدیم دعمھم المطلق لتنفیذ االستراتیجیة.

 
اللجنة بنجاح انعقاد اجتماعات مجموعات العمل في مجاالت التعاون طبقًا للقرارات ذات الصلة رحبت  .18

بالدراسات البحثیة التي أجراھا مكتب تنسیق الكومسیك رحبت الصادرة عن الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك، كما 
 لومات.وخصوًصا إلثراء المناقشات في كل اجتماع لمجموعات عمل الكومسیك بالمع

 
اللجنة على جھود مجموعات العمل تجاه تقریب السیاسات فیما بین الدول األعضاء في مجاالت تخصص  أثنت .19

بالتوصیات المتعلقة بالسیاسات المقدمة من مجموعات العمل في اجتماعاتھا المنعقدة في المدة من ورحبت كل منھا، 
 .2019فبرایر/شباط إلى أبریل/نیسان للعام 

 
بالجھود التي تبذلھا الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تنفیذ توصیات أشادت كما  .20

كافة الدول األعضاء إلى بذل كافة الجھود الممكنة لتنفیذ توصیات السیاسات، ودعت السیاسة الوزاریة للكومسیك، 
 ي ھذا الصدد. مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة على دعم الدول األعضاء ف وحثت

 
رّحبت اللجنة باستعداد مركز األبحاث واإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة  .21

للمساھمة في تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك خاصة من خالل تنظیم برامج بناء القدرات والتدریب في 
 مجاالت التعاون الستة الستراتیجیة الكومسیك.
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اللجنة ودعت ، 2014اللجنة علًما بالنتائج القیمة للمشروعات التي الممولة من قبل الكومسیك منذ عام أُحیطت  .22
الدول األعضاء إلى تكثیف جھودھا لتسخیر فوائد آلیة تمویل المشاریع للكومسیك بصفة خاصة بھدف تحقیق 

 توصیات السیاسة الوزاریة. 
 

ً رحبت  .23 ، 2018 والممولة في إطار آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع في عام اللجنة بإنجاز سبعة عشر مشروعا
 .2019بإطالق أربعة وعشرین مشروًعا جدیدًا للتنفیذ في عام كما رحبت 
 

اللجنة جھات اتصال الكومسیك الوطنیة وجھات اتصال مجموعات العمل إلى التعاون مع مكتب تنسیق دعت  .24
 ال.الكومسیك من أجل التنسیق واالتصال الفع

اللجنة الدول األعضاء للتأكید على مشاركة جھات اتصال الكومسیك الوطنیة وجھات اتصال مجموعات دعت  .25
 العمل في اجتماعات لجنة المتابعة التابعة للكومسیك وفي دورات الكومسیك.

اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعات عمل الكومسیك على المشاركة الفعالة في  شجعت .26
 عات المقبلة لمجموعات العمل ذات الصلة.االجتما

اللجنة باستعداد مكتب تنسیق الكومسیك لتنظیم االجتماع السنوي السابع لجھات اتصال مجموعات رحبت  .27
جھات اتصال مجموعات العمل وجھات االتصال الوطنیة إلى ودعت في تركیا،  2019العمل في یولیو / تموز 

 المشاركة الفعالة في االجتماع. 

اللجنة نقاط اتصال مجموعة العمل إلى مناقشة السبل والوسائل لتنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة  دعت .28
للكومسیك بما في ذلك وضع خارطة طریق وطنیة في البلدان األعضاء خالل االجتماع السنوي السابع لنقاط عمل 

 مجموعة الكومسیك.

اللجنة الدول األعضاء المعنیة إلى الرد على "نماذج التقییم" التي یوزعھا مكتب تنسیق الكومسیك كل  دعت .29
من مكتب تنسیق الكومسیك لتحلیل اإلجابات وطلبت عام بھدف متابعة تنفیذ توصیات السیاسة الوزاریة للكومسیك 

  قییمھا واتخاذ اإلجراء المناسب.ورفع النتائج إلى الجلسة الوزاریة الخامسة والثالثین للكومسیك لت

أحاطت اللجنة علماً مع التقدیر بأن الدول األعضاء، إندونیسیا وغامبیا ونیجیریا وتركیا، وضعت بالفعل آلیة  .30
وطنیة للتنسیق بھدف تسھیل تنسیق األعمال المتعلقة بالكومسیك، وبخاصة تنفیذ قرارات الكومسیك والتوصیات 

الدول األعضاء األخرى على إرساء آلیات التنسیق وحثّت ات على المستوى الوطني، الوزاریة المتعلقة بالسیاس
 المماثلة لتلك األغراض.

جھات اتصال مجموعات العمل إلى المشاركة الفعالة في جھود اإلنتاج المعرفي للكومسیك كذلك اللجنة دعت  .31
 مالحظات على الدراسات البحثیة وغیرھا.من خالل المساعدة في جمع ومراجعة البیانات الخاصة بالدول وتقدیم ال

اللجنة عن تقدیرھا لمكتب تنسیق الكومسیك، ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة عبرت  .32
والتدریب للدول اإلسالمیة، والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، والغرفة اإلسالمیة 

والمقاییس عن الجھود التي بذلوھا في تنفیذ للتجارة والصناعة والزراعة، ومعھد الدول اإلسالمیة للمواصفات 
 الكومسیك. استراتیجیة

من الدول األعضاء المعنیة المشاركة الفعالة في األنشطة الُمقرر تنظیمھا بواسطة مكتب تنسیق  اللجنة طلبت  .33
المركز )، وSESRICالكومسیك، ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة (

)، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة (المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة)، ICDTاإلسالمي لتنمیة التجارة (
) في SMIICاإلسالمیة (والغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة، معھد التوحید القیاسي والمعاییر للبلدان 
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ھذه المؤسسات إلى إرسال دعوات إلى الدول األعضاء قبل مدة كافیة ودعت مجاالت التعاون الستراتیجیة الكومسیك 
 من االجتماعات لضمان مشاركتھم.

 
 : تنفیذ برنامج العمل2025برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى العام  األعمال: تنفیذفي جدول  3البند 

 برنامج العمل العشري
 

دم من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بشأن تنفیذ المكون التقریر المقأخذت اللجنة بعین االعتبار  .34
 : برنامج العمل.2025االقتصادي والتجاري لبرنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى العام 

 
: 2025اللجنة على أھمیة المتابعة الفعالة للقسم االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي إذ تُشدد  .35

اللجنة من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تقدم تقاریر مرحلیة شاملة  طالبتالكومسیك،  برنامج عمل
بانتظام عن تنفیذ البرنامج إلى جلسات الكومسیك واجتماعات لجنة المتابعة تماشیاً مع القرارات السابقة ذات الصلة 

 بالكومسیك.
 

العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنظیم االجتماع التنسیقي السنوي اللجنة على الجھود التي بذلتھا األمانة أثنت  .36
في الفترة  -منظمة التعاون اإلسالمي الرئیسي مقر-) في جدة ACMOIالرابع لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي (

 .2018دیسمبر/كانون األول  3-4
 

اللجنة من الدول األعضاء التي لبت طباإلشارة إلى القرارات الصادرة عن دورات الكومسیك في ھذا الصدد،  .37
لم تقم بالتوقیع والمصادقة على االتفاقیات المبرمة في المجال االقتصادي لتعزیز التعاون االقتصادي والتجاري فیما 

 بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، أن تبادر بتوقیعھا والمصادقة علیھا.
 

 ق التجاریة البینیة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي نطا األعمال: تعزیزفي جدول  4البند 
 

 7بانعقاد االجتماع الثالث عشر لمجموعة العمل التجاریة للكومسیك في إذ أحیطت علًما مع التقدیر  .38
في أنقرة تحت شعار "تعزیز اإلتاحة العامة للمعلومات الجمركیة في الدول األعضاء في منظمة  2019مارس/آذار 

 اللجنة بتوصیات السیاسیة التالیة:رحبت التعاون اإلسالمي"، 
تشجیع وضع آلیة رسمیة للتشاور بین السلطات التنظیمیة ومجتمع التجارة نحو ضمان بیئة تجاریة فعالة  •

 لمصلحة مختلف أصحاب المصلحة على المستوى الوطني.

لنشر التجارة، خاصة المعلومات المتعلقة ) بصورة فعالة ICTاستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ( •
 بالجمارك.

 تشجیع وضع نظام فعال للتحكم المسبق من أجل تعزیز الیقین والقدرة على التنبؤ بالعملیات الجمركیة •

) المتكاملة وبوابات المعلومات التجاریة لدمج وظائف معالجة المعامالت SWتعزیز أنظمة النافذة الواحدة ( •
 ة الواحدة مع مستودع شامل للقوانین واللوائح والقواعد واإلجراءات المتعلقة بالتجارة.الخاصة بنظم النافذ

رفع مستوي التعاون الدولي واإلقلیمي واالستفادة من الخبرات الناجحة لدى الدول لتعزیز توافر المعلومات  •
 التجاریة. 

 المنطقیة لھا). التوصیات المتعلقة بالسیاسات، بما في ذلك األسباب 6(یضم المرفق .

اللجنة بالدول األعضاء المسجلة في مجموعة عمل الكومسیك المعنیة بالتجارة إلى المشاركة الفعالة أھابت  .39
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تحت عنوان "تطویر أنظمة النقل  2019أكتوبر/تشرین األول  24في االجتماع الرابع عشر والمقرر تنظیمھ في 
اللجنة الدول األعضاء، التي لم تسجل دعت إلسالمي". كما الجمركي العابر في الدول األعضاء بمنظمة التعاون ا

 إلى اآلن، إلى التسجیل في مجموعة عمل التجارة في الكومسیك.
 

اللجنة كذلك باألنشطة التي نظمھا مكتب تنسیق الكومسیك، ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة  رحبت .40
واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة، والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة 

تجارة والصناعة والزراعة، ومعھد الدول (المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة)، والغرفة اإلسالمیة لل
اإلسالمیة للمواصفات والمقاییس في مجال التجارة بما یتفق مع استراتیجیة الكومسیك منذ الدورة الرابعة والثالثین 

 للكومسیك.
 

اللجنة على الجھود المبذولة من دول المغرب ونیجیریا والسودان ومن مركز األبحاث اإلحصائیة وأثنت  .41
 2018) لنجاحھا في تنفیذ المشروعات التالیة في SMIICیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة (واالقتصاد

  ضمن الدعوة الخامسة القتراح المشاریع في إطار تمویل مشاریع الكومسیك:

دراسة الجدوى حول قابلیة التشغیل البیني ألنظمة النافذة الواحدة المختارة في منطقة «المشروع بعنوان  −
 الذي نفذتھ المغرب بالتعاون مع الكامیرون وتونس» نظمة التعاون اإلسالميم

المشروع بعنوان "تعزیز التجارة البینیة في دول منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تحسین تدابیر تیسیر  −
 التجارة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي" الذي نفذتھ نیجیریا بالتعاون مع المغرب وإندونیسیا

تعزیز القدرات المؤسسیة لنظم النافذة الواحدة في الدول األعضاء في منظمة التعاون «مشروع بعنوان ال −
 الذي نفذتھ السودان بالتعاون مع أربع دول أخرى أعضاء بالمنظمة،» اإلسالمي

توحید مواءمة معاییر الحالل الوطنیة مع معاییر الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي/معھد ال«المشروع بعنوان  −
اإلسالمیة ) الذي نفذه معھد التوحید القیاسي والمعاییر للبلدان SMIICاإلسالمیة (القیاسي والمعاییر للبلدان 

)SMIIC دول من الدول األعضاء. 10) بالتعاون مع 

التوحید القیاسي والمعاییر  ومعھد الجھود المبذولة من دول إندونیسیا، ولبنان، وفلسطین كما أثنت اللجنة على  .42
ضمن الدعوة السادسة القتراح  2019) في المشروعات التالیة والمقرر تنفیذھا في عام SMIICاإلسالمیة (للبلدان 

  المشاریع في إطار آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع:

الصناعة الحالل المشروع الذي ستنفذه إندونیسیا بالشراكة مع خمس دول أعضاء أخرى بعنوان "تمكین  −
 لتعزیز التجارة البینیة داخل منظمة التعاون اإلسالمي".

المشروع الذي ستنفذه لبنان بالشراكة مع تركیا والكویت بعنوان "دعم التعاونیات لتعزیز وصولھا إلى أسواق  −
 منظمة التعاون اإلسالمي"،

"تقدیم منتجات التصدیر الفلسطینیة  المشروع الذي ستنفذه فلسطین بالشراكة مع الجزائر وإندونیسیا بعنوان −
 إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي المختارة"،

) بالشراكة مع تركیا SMIICاإلسالمیة (نفذه معھد التوحید القیاسي والمعاییر للبلدان سیالمشروع الذي  −
 ومالیزیا بعنوان "زیادة الوعي العام بمفھوم الحالل في دول منظمة التعاون اإلسالمي".

اللجنة عن تقدیرھا لجمھوریة كوت دیفوار الستضافتھا، وللمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والمنتدى  أعربت .43
االقتصادي اإلسالمي العالمي لتنظیم ورشة العمل حول "التسویق اإللكتروني لسیدات األعمال" في الفترة من 

 في أبیدجان.  2019أبریل  18 – 15
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مل بعنوان "التسویق اإللكتروني لسیدات األعمال" والتي تستضیفھا جمھوریة اللجنة بتنظیم ورشة الع رّحبت  .44
في دّكا بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة  2019یونیو/حزیران  14 – 10بنغالدیش في الفترة 

 والجامعة اإلسالمیة للتكنولوجیا.
 

 التعاون اإلسالمي) نظام األفضلیة التجاریة بین الدول األعضاء في منظمة 1
 

الدول األعضاء التي لم توقع أو تصدق بعد على اتفاقیات نظام األفضلیة التجاریة فیما بین الدول دعت اللجنة  .45
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وھي االتفاقیة اإلطاریة والبروتوكول المتعلق بنظام التعریفات التفضیلیة 

 أقرب وقت ممكن. وقواعد المنشأ، إلى القیام بذلك في
 

اللجنة بتقدیم قوائم االمتیازات المحدّثة إلى أمانة لجنة المفاوضات التجاریة بواسطة تركیا، ومالیزیا، رحبت  .46
وبنغالدیش، وباكستان، واألردن، وجمھوریة إیران اإلسالمیة، والمغرب، وأمانة مجلس التعاون الخلیجي نیابة عن 

العربیة السعودیة والكویت واإلمارات العربیة المتحدة وقطر والبحرین وعمان،  البلدان األعضاء الستة، وھي المملكة
من أمانة لجنة التفاوض التجاري أن تتواصل مع الدول األعضاء المشاركة المعنیة لضمان تقدیمھا لقوائم وطلبت 

 االمتیاز بنفس الصیغة وتعمیمھا على الدول األعضاء المعنیة.
اللجنة بالجھود التي بذلتھا أمانة لجنة التفاوض التجاري لوضع اللمسات األخیرة على استكمال عملیة تُشید  .47

الدول األعضاء المعنیة إلى التعجیل بجھودھم من أجل تقدیم قوائم االمتیاز بنفس ودعت قوائم االمتیاز المحدثة، 
 إلسالمي في أقرب وقت ممكن.منظمة التعاون ا -الشكل من أجل تفعیل نظام األفضلیة التجاریة 

 
اللجنة من الدول األعضاء الُمشاركة، التي لم تقدمھا بعد، بأن تُخطر أمانة لجنة التفاوض التجاري  طلبت .48

منظمة التعاون اإلسالمي  -بالتدابیر الداخلیة ذات الصلة التي یتعین اتخاذھا لتنفیذ قواعد منشأ نظام األفضلیة التجاریة 
 في أقرب وقت ممكن. 

 
ورشة عمل إقلیمیة حول نظام «لعرض جمھوریة السودان حول استضافة  أعربت اللجنة عن تقدیرھا .49

، وتقدیرھا 2018دیسمبر/كانون األول  18-17في الخرطوم یومي » األفضلیة التجاریة لمنظمة التعاون اإلسالمي
لتجارة والصناعة والزراعة لتنظیمھا للمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ومكتب تنسیق الكومسیك والغرفة اإلسالمیة ل

بعرض جمھوریة سورینام لتنظیم ورشة عمل حول "نظام األفضلیة التجاریة لمنظمة التعاون ورحبت الورشة، 
 ، وبتعاون وثیق مع أمانة لجنة المفاوضات التجاریة.2019اإلسالمي والحلول التجاریة البینیة" في باراماریبو في 

 
اإلسالمي لتنمیة التجارة، ومكتب تنسیق الكومسیك، ومؤسسات منظمة التعاون اللجنة من المركز طلبت  .50

اإلسالمي األخرى ذات الصلة االستمرار في تنظیم أنشطة زیادة الوعي وبناء القدرات فیما یتعلق بنظام األفضلیة 
 التجاریة فیما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 
 اإلسالمیة) المعارض التجاریة 2
 

اللجنة عن شكرھا وتقدیرھا للدول األعضاء التالیة الستضافتھا لألسواق والمعارض التجاریة عبرت  .51
 اإلسالمیة بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة:

التوحید القیاسي  ) ومعھدICDTاستضافة الجمھوریة التركیة والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ( −
) لتنظیم "معرض الحالل الخامس لمنظمة التعاون اإلسالمي" في SMIICاإلسالمیة (ان والمعاییر للبلد

 ،2018دیسمبر/كانون األول  2-نوفمبر/تشرین الثاني  29اسطنبول في الفترة من 
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استضافة جمھوریة كوت دیفوار "المعرض الصحي الرابع لمنظمة التعاون اإلسالمي" و "المعرض  −
 ،2018دیسمبر/كانون األول  9-7واحد في أبیدجان في  الطبي كوت دیفوار" في آن

استضافة دولة العراق "معرض التجارة السادس عشر لمنظمة التعاون اإلسالمي" في بغداد خالل الفترة  −
 ،2019إبریل/نیسان  13حتى  7من 

اون استضافة المملكة المغربیة معرض ومنتدى حول النقل واللوجستیات للدول األعضاء في منظمة التع −
أبریل/نیسان  11-9في الدار البیضاء خالل الفترة من  LogisMed 2019اإلسالمي بالتزامن مع 

 ؛2019
 

دبي" في دبي  2020اللجنة بأن دولة اإلمارات العربیة المتحدة ستستضیف المعرض العالمي "إكسبو  رحبت .52
 .2021أبریل/نیسان  10إلى  2020األول تشرین /أكتوبر  20خالل الفترة من 

 
كما رّحبت اللجنة بالدعوة المقدمة من دولة اإلمارات العربیة المتحدة إلى مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  .53

 دبي". 2020للمشاركة في فعالیات المعرض العالمي "إكسبو 
 

اللجنة بعرض الدول األعضاء التالیة الستضافة "لمعارض واألسواق التجاریة اإلسالمیة بالتعاون مع  رحبت .54
من الدول األعضاء حث القطاعات الخاصة وطلبت  2019و 2018المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة في عامي 

 والمؤسسات المعنیة لدیھم على المشاركة الفعالة في تلك الفعالیات.

مھوریة تركیا لمعرض الحالل السابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في اسطنبول في الفترة من استضافة ج −
بالتنسیق مع معھد التوحید القیاسي والمعاییر  2018األول دیسمبر/كانون  1نوفمبر/تشرین الثاني إلى  29

 ).SMIICاإلسالمیة (للبلدان 

ري وبناء السفن ومصائد األسماك في الدول استضافة جمھوریة بنغالدیش الشعبیة معرض االقتصاد البح −
 ،2019األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في داكا في شھر نوفمبر/تشرین الثاني 

 27"منتدى رائدات األعمال ومعرض المجوھرات والتجمیل" في الفترة  من استضافة دولة الكویت  −
"النسخة االستثنائیة لمعرض السیاحة و  2019نوفمبر / تشرین الثاني  1أكتوبر / تشرین األول إلى 

والحرف الیدویة والدیكور الداخلي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في مدینة الكویت في 
 .2019دیسمبر/كانون األول  23-18الفترة 

 
 اللجنة طلبھا من الدول األعضاء حث القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في المعارض التجاریةكررت  .55

 اإلسالمیة.
 

اللجنة كذلك طلبھا إلى المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بمواصلة عقد معارض خاصة بالقطاعات كررت  .56
 بالتعاون مع الدول األعضاء وتقدیم تقاریر مرحلیة منتظمة بالمعارض إلى جلسات الكومسیك.

 
 ) الدعم الفني المرتبط بمنظمة التجارة العالمیة3

) والمركز اإلسالمي لتنمیة IDBوتقدیرھا إلى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة ( اللجنة عن شكرھاأعربت  .57
) على تنظیم الدورات التدریبیة والندوات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمیة لصالح الدول األعضاء، ICDTالتجارة (

 بین كافة لدول األعضاء. مؤكدة على الحاجة إلى مزید من الفعالیة في نشر لمعلومات حول الدورات التدریبیة 
 
 



OIC/COMCEC-FC/35-19/REP  1(المرفق(  

13 
 

اللجنة البنك اإلسالمي للتنمیة والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة إلى مواصلة تقدیم الدعم الفني للدول  دعت .58
األعضاء بخصوص المشكالت المرتبطة بمنظمة التجارة العالمیة وإلى تعزیز جھودھم في تحفیز الدول األعضاء 

من البنك وطلبت یة لمنظمة التجارة العالمیة المتعلقة بالنظم االقتصادیة لھم، إلحداث تأثیر في المفاوضات التجار
اإلسالمي للتنمیة والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة باستمرار تضافر وتنسیق الجھود لتعزیز القدرات البشریة 

النظام التجاري متعدد  والمؤسسیة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، من أجل تیسیر االندماج التام في
 األطراف على أساس عادل ومنصف.

 
اللجنة دول منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء في منظمة التجارة العالمیة إلى تقدیم الدعم إلى دول دعت  .59

منظمة التعاون اإلسالمي غیر األعضاء في منظمة التجارة العالمیة في إجراءات انضمامھم إلى منظمة التجارة 
 العالمیة.

 
رّحبت اللجنة بتنظیم ورشة العمل لما بعد المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمیة والتي تقیمھ  .60

 في الدار البیضاء. 2019یونیو / حزیران  27-26المملكة المغربیة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمیة في 
 

إلسالمي ذات الصلة إلى تقدیم الدعم للدول اللجنة الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون ا كما دعت .61
األعضاء التي تحتاج إلى مساعدة تقنیة بشأن ممارسات تیسیر التجارة من أجل تنفیذ اتفاقیة تیسیر التجارة لمنظمة 

 التجارة العالمیة.
 

 العالمیة.اللجنة على أھمیة زیادة الوعي في البلدان األعضاء بعملیة اإلصالح الجاریة لمنظمة التجارة  أّكدت .62
 
 ) أنشطة تمویل التجارة4
 

ألنشطة تمویل التجارة وتشجیع وتطویر التجارة التي تقوم بھا المؤسسة الدولیة تقدیرھا أعربت اللجنة عن  .63
اإلسالمیة لتمویل التجارة، وحشد التمویل من األسواق العالمیة وشركاء التنمیة لتمویل العملیات التجاریة في الدول 

شأنھ المساھمة بوصول نسبة ھدف التجارة البینیة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء، بما من 
 %.25إلى 

بعملیات االعتماد والصرف المجمعة الصادرة عن المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة  ورحبت اللجنة .64
لى التوالي في عام ملیار دوالر أمریكي ع 37.2ملیار دوالر أمریكي و 47.4في مجال تمویل التجارة التي بلغت 

متھ بما قی 2018، وبلغ إجمالي عملیات االعتماد والصرف في العام 2019وحتى نھایة شھر مارس/آذار  2008
 ملیار دوالر أمریكي على التوالي. 4.5ملیار دوالر أمریكي و 5.2

في تمویل المشروعات الصغیرة اللجنة على جھود المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة أثنت  .65
بجھودھا وأُحیطت علًما  اً والتجارة البینیة في دول منظمة التعاون اإلسالميتوسطة والدول األعضاء األقل نمووالم

إزاء تنویع محفظتھا وتوسیع نطاق التمویل لیشمل القطاع الزراعي مما عاد بأثر مباشر وبارز على زیادة اإلنتاجیة 
 ادة عائدات الصادرات والتخفیف من حدة الفقر.وخلق فرص العمل وزی

اللجنة الدول األعضاء الستكمال متطلبات العضویة لمؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة دعت  .66
(المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة والمؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات)، كي یتسنى 

 مي للتنمیة تنفیذ والیتھا بنجاح.لمجموعة البنك اإلسال
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بمبادرات تعزیز النشاط التجاري وتطویر القدرات التي نفذتھا المؤسسة الدولیة اإلسالمیة أُحیطت اللجنة علماً  .67
)، AFTIASبرامجھا العدیدة البارزة بما في ذلك مبادرة دعم التجارة للدول العربیة ( ) ضمنITFCلتمویل التجارة (

)، AATB)، والبرنامج العربي اإلفریقي لمد الجسور التجاریة (SPCAآلسیا الوسطي ( والبرنامج الخاص
وصندوق تنمیة التجارة، وبرنامج غرب أفریقیا للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومنتدى تنمیة التجارة بھدف تعزیز 

 الوعي في القطاعات الخاصة حول أنشطة المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة.

الحلول التجاریة اللجنة علماً بالجھود المبذولة من قبل مؤسسة تمویل التجارة اإلسالمیة في تنفیذ برامج  حیطتأُ  .68
المتكاملة، بما في ذلك برنامج تنمیة القھوة في إندونیسیا، وبرنامج الربط العكسي في غینیا وبرنامج جسر القطن، 

رة، وتقییم االستعداد السریع للتجارة اإللكترونیة في العراق، وبرنامج تنمیة قطاع التمور في منطقة المدینة المنوّ 
، ومختلف البرامج في تونس، وبنغالدیش، وباكستان، ودول رابطة الدول وبرنامج غامبیا أفالتوكسین التخفیفي

 المستقلة، وأفغانستان، وبوركینا فاسو، وجزر القمر، وجیبوتي.
 

لمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة في سبیل تنویع آلیات التمویل علًما بالجھود التي تبذلھا اأخذت اللجنة  .69
 اإلسالمیة ودعم برامج التدریب المتعلقة بالتمویل اإلسالمي وتعزیز حلول التمویل اإلسالمي في المحافل الدولیة.

 
) ICIECالصادرات( بالجھود التي تبذلھا المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمانأُحیطت اللجنة علًما  .70

باعتبارھا مؤسسة التأمین االئتماني واالستثمار المتعددة األطراف الوحیدة في العالم التي توفر حلول التأمین وإعادة 
 التأمین المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة.

 
عاًما على تأسیسھا  25) بمناسبة مرور ICIECاللجنة بالتھنئة إلى اللجنة الدولیة لتكنولوجیا المعلومات (تتقدم  .71

كأحد الشركات متعددة األطراف والفریدة من نوعھا التي توفر خدمات تكافل االئتمانیة والتأمین االستثماري بین 
) ICIECبدور اللجنة الدولیة لتكنولوجیا المعلومات ( أقرت اللجنةالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، و

دولة  35أمریكي من األعمال البینیة داخل منظمة التعاون اإلسالمي والتي شملت ملیار دوالر  8.5في دعم بقیمة 
ملیار دوالر أمریكي؛ مع األعمال المؤمن  41.5التي وصلت إلى ، و1994عام  بموافقة تأمینیة تراكمیة منذ بدایتھا

 .2018ملیار دوالر حتى نھایة عام  52علیھا التي تتجاوز 
 

) لحصولھا على جائزتین مرموقتین في حفل ICIECدولیة لتكنولوجیا المعلومات (أثنت اللجنة على اللجنة ال .72
جوائز تمویل المشاریع الدولیة األخیرة والتي تعد أحد الفاعلیات األكثر تمیزا التي تجمع بین صناعة تمویل المشاریع 

 في العالم لالحتفال بالتمیز.
 

) الذي یشمل أداء اللجنة ADERفعالیة التنمیة السنوي (بإطالق نسخة جدیدة من تقریر أُحیطت اللجنة علماً  .73
 الماضیة.  25) على مدار السنوات الـ ICIECالدولیة لتكنولوجیا المعلومات (

 
74.  ً بالتقریر المرحلي المقدّم من المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات  أحیطت اللجنة علما

 .التعاون اإلسالميذكاء األعمال بمنظمة بشأن برنامج 
 

رّحبت اللجنة بالترتیب المتبادل بین مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، وبخاصة المؤسسة اإلسالمیة لتأمین  .75
االستثمار وائتمان الصادرات ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة بشأن 

الصلة من قبل المركز لألدوات التقنیة لبرنامج ذكاء األعمال بمنظمة التعاون توفیر المساحة والموارد األخرى ذات 
 اإلسالمي.
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اللجنة أیضاً بمساعي مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة لتعزیز برنامج ذكاء األعمال الخاص بمنظمة كما رّحبت  .76
مال الدراسات بما في ذلك تحلیل نقاط التعاون اإلسالمي والموارد المالیة الالزمة والعملیة من أجل تنفیذه مع استك

القوة والضعف والفرص والمخاطر، ودراسة وضع المعاییر والعملیات التشغیلیة، وتوقعات أصحاب المصلحة 
 وكذلك تحلیل تجزئة السوق.

 
 ) أنشطة مرتبطة بالتجارة یقوم بھا معھد الدول اإلسالمیة للمواصفات والمقاییس5
 

) في مجال وضع المعاییر، SMIICاإلسالمیة (اللجنة بأنشطة معھد التوحید القیاسي والمعاییر للبلدان رحبت  .77
 والتوحید القیاسي، واالعتماد وأثرھا على تیسیر حركة التجارة وبناء القدرات.

 
لمشاركة اللجنة الدول األعضاء إلى االنضمام لعضویة معھد الدول اإلسالمیة للمواصفات والمقاییس وادعت  .78

 الفعالة في اللجان الفنیة ومجالس المقاییس واالعتماد بالمعھد.
 

رحبت اللجنة بجمھوریة كازاخستان وجمھوریة أوزبكستان بوصفھم األعضاء الُجدد في معھد التوحید  .79
إلضافة دولة با 37)، والتي زادت عدد الدول األعضاء في المعھد إلى SMIICاإلسالمیة (القیاسي والمعاییر للبلدان 

الدول األعضاء المعنیة لتصبح عضوة في المعھد وتشارك بفاعلیة في لجانھا الفنیة ومجالس  ودعتمراقبین  3إلى 
 القبول واالعتماد.

 
) في تنظیم أنشطة SMIICاإلسالمیة (عن تقدیرھا لمعھد التوحید القیاسي والمعاییر للبلدان  أعربت اللجنة .80

الدول األعضاء إلى تقدیم الدعم لزیادة زیادة بروزھا في المنتدیات  ودعتبناء القدرات في مجال اختصاصھا 
 الدولیة، ال سیما من خالل انضمامھا كمراقب في لجنة العوائق الفنیة للتجارة في منظمة التجارة العالمیة.

 
القیاسي الدول األعضاء إلى اعتماد واستخدام معاییر منظمة التعاون اإلسالمي/معھد التوحید دعت اللجنة  .81

) كمعاییرھا الوطنیة بھدف المساھمة في تنسیق المعاییر وإزالة الحواجز SMIICاإلسالمیة (والمعاییر للبلدان 
الدول األعضاء ذات الصلة التي تستخدم معاییر منظمة التعاون ودعت التقنیة أمام التجارة بین الدول األعضاء، 

)، اعتماد المعاییر رسمیًا وفقًا للمبادئ SMIICاإلسالمیة (دان اإلسالمي/معھد التوحید القیاسي والمعاییر للبل
 التوجیھیة المعتمدة للمعھد.

 
اإلسالمیة لجمھوریة تركیا الستضافتھا معھد التوحید القیاسي والمعاییر للبلدان أعربت اللجنة عن تقدیرھا  .82

)SMIIC) لدعم قمة الحالل العالمیة (WHS 2نوفمبر/تشرین الثاني إلى  29) في اسطنبول خالل الفترة من 
 2019اللجنة الدول األعضاء للمشاركة في قمة الحالل العالمیة اسطنبول  ودعت، 2018دیسمبر/كانون األول عام 

تحت رعایة رئاسة  2019دیسمبر/كانون األول  1نوفمبر/تشرین الثاني حتى  28والتي ستُعقد في الفترة  من 
) والمركز اإلسالمي لتنمیة SMIICاإلسالمیة (توحید القیاسي والمعاییر للبلدان جمھوریة تركیا بالتنسیق مع معھد ال

 ).  ICDTالتجارة (
 

 دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي  األعمال: تعزیزفي جدول  5البند 
 

اللجنة جھود الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة في تنظیم المنتدیات والبرامج التدریبیة  سجلت .83
رجال األعمال والندوات وورشات العمل بغرض تعزیز دور القطاع الخاص في توسیع شبكتھ والرفع  واللقاءات بین

 من أنشطتھ التجاریة وفرص االستثمار.
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الدول األعضاء على المشاركة الفعالة في أنشطة الغرفة اإلسالمیة للتجارة  اللجنة غرف التجارة في أھابت .84
 والصناعة والزراعة.

 
القطاع الخاص في الدول األعضاء ودعت اللجنة علماً باألنشطة التالیة، والمقرر أن تنظمھا الغرفة، أخذت  .85

 إلى المشاركة الفعالة في األنشطة التالیة:

خضر والتكنولوجیا في الربط بین المیاه والغذاء والطاقة لدول منظمة ورشة عمل حول تعزیز النمو األ −
 ، 2019التحدیات والفرص التي ستعقد في النصف الثاني من عام  -التعاون اإلسالمي 

 .2019منتدى غرف التجارة لمنظمة التعاون اإلسالمي المزمع عقده في عام  −

 حول؛  2019ي عام ورش العمل المتخصصة/البرامج التدریبیة التي ستعقد ف −
a. تنمیة ریادة األعمال 
b.  ،تشجیع الصناعات المنزلیة من خالل الشركات الصغیرة والمتوسطة 
c. توسیع نطاق الشركات القائمة من خالل تطویر المھارات و 
d. .استكشاف الوجھات للسیاحة الصحیة 

 
 ،2019عقده في عام  اجتماع القطاع الخاص بالدول األعضاء/منتدى التبادل التجاري السابع عشر المزمع −

 ،2019منتدى سیدات األعمال في الدول اإلسالمیة العاشر والمزمع عقده في  −
 

الجھود المبذولة في إعداد تقریر المؤسسة اإلسالمیة لتنمیة القطاع الخاص، والذي  أحیطت اللجنة علماً وثّمنت .86
 یعمل بكفاءة على تمویل مشاریع القطاع الخاص في البلدان األعضاء.

واقع أن الموافقات والصرف التراكمي للمؤسسة اإلسالمیة لتنمیة القطاع الخاص  أحیطت اللجنة علماً وثّمنت .87
ملیار دوالر أمریكي  3.2ملیار دوالر أمریكي و 6.4، 2018وحتى نھایة العام  1999قد بلغت، منذ إنشائھ في العام 

 على التوالي.
 

القطاع الخاص أن تقدم بانتظام تقاریر شاملة بشأن جھودھا في من المؤسسة اإلسالمیة لتنمیة  طلبت اللجنة .88
تمویل القطاع الخاص إلى الجلسات الوزاریة للكومسیك واجتماعات لجنة المتابعة في إطار بند فرعي منفصل بعنوان 

 "تمویل تنمیة القطاع الخاص".
 

باإلشارة إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسیك ومجلس وزراء الخارجیة والقرار ذي الصلة  .89
) ICCIAللغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة ( للجمعیة العامةالصادر عن االجتماع الخامس والثالثین 

حرز في تفعیل مركز تحكیم منظمة التعاون اللجنة بالتقدم الم رحبتبشأن الموافقة على النظام األساسي للمركز، 
من البلدان األعضاء تشجیع غرفھا على المشاركة بنشاط في أنشطة  طلبتاإلسالمي في إسطنبول التابع للغرفة و

 مركز التحكیم.
 

 بوسائل النقل واالتصاالت األعمال: النھوضفي جدول  6البند 
 

 21انعقاد االجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل الكومسیك لتخفیف حدة الفقر في أُحیطت اللجنة علماً وثّمنت  .90
في أنقرة تحت عنوان "تحسین تقییمات مشاریع النقل في الدول األعضاء في منظمة التعاون  2019مارس/أذار 
 بالتوصیات التالیة الُمتعلقة بالسیاسات:ورحبت اللجنة اإلسالمي" 
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 روعات النقل، مع اإلشارة إلى األھداف واألنواع والمنھجیات الُمستخدمة.تصمیم إطار منھجي لتقییم مش •

وضع/تحسین أدلة للمستخدم والمبادئ التوجیھیة لضمان الحصول على تقییمات فعالة متناسقة لمشروع النقل  •
 كذلك التنفیذ الفعال لتلك القائمة.

الكاملة واالستفادة من البیانات/ المعلومات تطبیق تقییمات مشروع النقل كجزء رئیسي من دورة المشروع  •
 عالیة الجودة كذلك الدروس المستفادة من تنفیذ المشروع (المشاریع) السابقة.

التشجیع على تعزیز تحسین قدرة تقییم مشاریع النقل من خالل وضع نظام إلصدار الشھادات الرسمیة  •
 المؤتمرات وورش العمل وما إلى ذلك.  للكفاءات وتبادل الخبرات والبرامج التدریبیة والندوات و

 ، التوصیات المتعلقة بالسیاسات، بما في ذلك األسباب المنطقیة لھا..) 7 (یضم المرفق

 
الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسیك للنقل واالتصاالت للمشاركة بفاعلیة دعت اللجنة  .91

في أنقرة تحت عنوان  2019األول أكتوبر/تشرین  3في االجتماع الرابع عشر لمجموعة العمل الذي سیعقد في 
ول األعضاء في منظمة في مشاریع الشراكة بین القطاعین العام والخاص في مجال النقل في الدالمخاطر  إدارة"

اللجنة الدول األعضاء، التي لم تسجل حتى اآلن، إلى التسجیل في مجموعة عمل دعت ". كما التعاون اإلسالمي
   النقل واالتصاالت في الكومسیك.

 
اللجنة على الجھود المبذولة من دول غامبیا وإیران واألردن في المشروعات التالیة والتي نفذت في العام  أثنت .92

 ضمن الدعوة الخامسة القتراح المشاریع في إطار آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع:  2018

إدارة قواعد بیانات الطرق  قیام غامبیا بالتعاون مع السنغال ونیجیریا في تنفیذ المشروع بعنوان "تحلیل أنظمة −
 في دول منظمة التعاون اإلسالمي الُمختارة،

 القوقاز"، -قامت إیران بالتعاون مع أذربیجان وتركیا بتنفیذ المشروع بعنوان "دراسة جدوى لممر نقل إیران  −

بناء خط قامت األردن بالتعاون مع العراق وتركیا بتنفیذ المشروع الذي یحمل عنوان "دراسة جدوى إلعادة  −
 السكك الحدیدیة الحجاز العثماني القدیم"

 
على الجھود المبذولة من دول غامبیا وإیران واألردن في المشروعات التالیة والمقرر تنفیذھا  أثنت اللجنة كذلك .93

 المشاریع في إطار آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع: السادسة القتراحضمن الدعوة  2019في عام 

ون مع السنغال ونیجیریا وتركیا بتنفیذ المشروع بعنوان "تطویر القدرات البشریة قیام غامبیا بالتعا −
 والمؤسسیة لنظام إدارة قواعد البیانات المتكاملة في دول منظمة التعاون اإلسالمي".

قیام إیران بالتعاون مع ُعمان، وقطر، وباكستان، وتركیا بتنفیذ المشروع بعنوان "زیادة النقل البحري  −
-TPSة في إطار نظام األفضلیة التجاریة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي(والتجار

OIC."( 

بتنفیذ المشروع بعنوان "إعادة بناء خط سكة حدید الحجاز  ىدول أعضاء أخر 5بالتعاون مع  األردنقیام  −
 المرحلة الثانیة". -العثماني القدیم 

 
قبل مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب في اللجنة على الجھود المبذولة من أثنت  .94

 واالتصاالت: النقل) في تنظیم أنشطة بناء القدرات التالیة في مجال SESRICالدول اإلسالمیة (
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 28-26ورشة عمل إقلیمیة حول "مدفوعات الخدمة البریدیة اإللكترونیة" التي ُعقدت في الفترة من  −
 في تونس العاصمة بدولة تونس. 2019فبرایر/شباط 

أبریل/نیسان  18إلى  16برنامج تدریبي على "قسیمة الرد الطوابعیة والدولیة" التي عقدت في الفترة من  −
 في تونس العاصمة، بدولة تونس. 2019

 
) لتبادل الخبرات الخاصة TOBBاللجنة بالعرض المقدم من اتحاد الغرف والتبادل السلعي في تركیا (رحبت  .95
 ) مع الدول األعضاء المھتمة.TIRما یتعلق بتنفیذ نظام تیر ( في

 
بالجھود التي بذلتھا األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومجموعة البنك  وفیما أحیطت اللجنة علًما .96

نة اللج طلبتبورتسودان التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي، -لتشغیل خط سكة حدید داكار (IDB) اإلسالمي للتنمیة
إبالغ الدول األعضاء المعنیة بالتقدم المحرز بانتظام  (IDB) من األمانة العامة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة

 .في تنفیذ المشروع في منتدیات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة

 
 قطاع سیاحة مستدام وتنافسي األعمال: تنمیةفي جدول  7البند 

 
انعقاد االجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل السیاحة التابعة الكومسیك في وفیما أُحیطت اللجنة علماً وثّمنت  .97
في أنقرة تحت عنوان استراتیجیات التطویر المستدام للمقاصد في الدول األعضاء في  2019فبرایر/شباط  15

 لقة بالسیاسات:بالتوصیات التالیة المتعورحبت اللجنة منظمة التعاون اإلسالمي" 

تطویر التمثیل العادل للمشاركة الُمجتمعیة من خالل تقدیم برامج تدریب للموارد البشریة وبناء القدرات  •
وبرامج االعتماد، وتعزیز سلسلة القیمة المحلیة، ودمج اإلنتاج المحلي في المشتریات وتقلیل التسرب إلى 

سیاحة، وإجراء حمالت إعالمیة، كذلك زیادة الوعي الحد األدنى، وتشجیع ریادة األعمال المحلیة في ال
 السیاحي حول السیاحة المستدامة. 

تحدید مؤشرات األداء الرئیسیة لتنمیة السیاحة المستدامة على أساس المعاییر الدولیة واتفاقیة تغیر المناخ  •
عالجیة عندما ال لرصد أداء كل بلد مقابل مجموعة من المؤشرات المحددة سلفًا مع تشجیع اإلجراءات ال

 تتحقق األھداف. 
تحدید الموارد الملموسة وغیر الملموسة الحالیة والمحتملة للسیاحة من خالل األخذ في االعتبار قدرة  •

 استیعاب المقاصد وحمایتھا طویلة األجل والبقاء مع اجتناب االعتماد على السیاحة. 
وضریبة السائح والرسوم البیئیة) لتمویل أنشطة  قد یتم إدخال اآللیات المطلوبة (مثل المساھمة التطوعیة •

 االستدامة التي تھدف إلى حمایة والحفاظ على نوعیة الحیاة المحلیة وتقلیل التكالیف المرتبطة بالسیاحة.
 ضمان التخطیط الفعال للمقصد والتسویق بطریقة تُلبي العرض والطلب على المستوى األمثل والتنوع. •

 التوصیات المتعلقة بالسیاسات، بما في ذلك األسباب المنطقیة لھا...)،  8 (یضم المرفق 
 
 

الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسیك للسیاحة للمشاركة بفاعلیة في االجتماع  دعت اللجنة .98
رات في أنقرة تحت عنوان "تطویر مم 2019أكتوبر/تشرین األول  31الرابع عشر لمجموعة العمل الذي سیعقد في 

اللجنة الدول األعضاء، التي دعت سیاحیة متعددة المقاصد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". كما 
 لم تسجل إلى اآلن، إلى التسجیل في مجموعة عمل السیاحة في الكومسیك.

 
منظمة التعاون الدول األعضاء إلى المشاركة في االجتماع السابع لمنتدى سیاحة القطاع الخاص ل دعت اللجنة .99

في إسطنبول، بتركیا تحت عنوان آفاق تطویر السیاحة  2019اإلسالمي/الكومسیك المزمع عقده في سبتمبر/أیلول 
 الصحیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". 
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صائیة كما أثنت اللجنة على الجھود المبذولة من دول بوركینا فاسو ومالي وموزمبیق ومركز األبحاث اإلح .100
) في المشروعات التالیة والمقرر تنفیذھا في عام SESRICواالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة (

 ضمن الدعوة الخامسة القتراح المشاریع في إطار آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع:  2018
االتصال" والذي سیتم تنفیذه المشروع بعنوان "تعزیز مرونة قطاع السیاحة ضد األزمات عن طریق  −

 بواسطة دولة بوركینا فاسو بالتعاون مع النیجر وساحل العاج

المشروع بعنوان "التدریب على أزمة االتصاالت في مجال السیاحة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون  −
 ء أخري،اإلسالمي الُمختارة" والذي سیتم تنفیذه بواسطة دولة مالي بالتعاون مع أربعة دول أعضا

المشروع بعنوان "السیاحة المجتمعیة من خالل الترویج لمواقع التراث للتخفیف من حدة الفقر" والذي سیتم  −
 تنفیذه بواسطة دولة موزمبیق بالتعاون مع أربعة دول أعضاء أخري،

تطویر ي بُلدان منظمة التعاون اإلسالمي: النظام البیئي للسیاحة اإلسالمیة ف تحسین"بعنوان: المشروع  −
الوجھة والصناعة" والذي سیتم تنفیذه بواسطة مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة 

 دولة من الدول األعضاء. 13) بالتعاون من SESRICوالتدریب للدول اإلسالمیة (
 

لمركز كما أثنت اللجنة على الجھود المبذولة من دول أذربیجان، وغامبیا وإیران، ومالي، وموزمبیق، وا .101
ضمن الدعوة السادسة  2019) في المشروعات التالیة والمزمع تنفیذھا في عام ICDTاإلسالمي لتنمیة التجارة (

 القتراح المشاریع في إطار آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع:

ي المشروع بعنوان "منظمة إدارة المقاصد السیاحیة: اإلطار المفاھیمي ألذربیجان والكامیرون وإیران" الذ −
 ستقوم بتنفیذه أذربیجان بالتعاون مع الكامیرون وإیران.

ستقوم غامبیا بالشراكة مع السنغال ونیجیریا بتنفیذ المشروع بعنوان "تدریب مقدمي خدمات اإلعاشة في  −
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على معاییر السیاحة الصدیقة للمسلمین وتوفیر خدمات عالیة 

 الجودة".
وم إیران بالشراكة مع تركیا وأذربیجان بتنفیذ المشروع بعنوان "دراسة حول االستراتیجیات الفعالة ستق −

 إلقامة حدائق سیاحیة صدیقة للمسلمین في دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".
منظمات ستقوم مالي بالشراكة مع الدول األعضاء السبعة األخرى بتنفیذ المشروع بعنوان "بناء القدرات ل −

 إدارة المقاصد السیاحیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".
ستقوم موزمبیق بالشراكة مع أربع دول أعضاء أخرى بتنفیذ مشروع بعنوان "تحسین القدرات البشریة  −

 للسیاحة الصدیقة للمسلمین لتنظیم مؤسسات اإلعاشة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".
قة للمسلمین ) بتنفیذ المشروع بعنوان "تطویر السیاحة الصدیICDTسیقوم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ( −

وبالتعاون مع غیانا ومركز األبحاث اإلحصائیة  بالشراكة مع سورینام وتركیا ومالیزیا في غیانا وسورینام"
عھد المواصفات والمقاییس للدول واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة (سیسریك) وم

 اإلسالمیة.
الجھود التي بذلھا مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب أُحیطت اللجنة علماً وثمنت  .102

) لتنظیم الدورات التدریبیة والندوات في قطاع السیاحة، ال سیما بشأن إحصاءات SESRICللدول اإلسالمیة (
 ).OIC-CaBلحالل في إطار برنامج بناء القدرات التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي (السیاحة والسیاحة ا

ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة  المركز اإلسالمي لتنمیة التجارةاللجنة علماً مع التقدیر بأن أحیطت  .103
واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة سیشتركان في تنظیم "ورشة العمل التدریبیة لصالح مدراء المنتزھات 

 .2019والمناطق المحمیة في غرب إفریقیا" في تركیا خالل الربع األخیر من العام 
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) إلنشاء بوابة للسیاحة لخلق ICCIAللتجارة والصناعة والزراعة (على جھود الغرفة اإلسالمیة أثنت اللجنة  .104
 الوعي للزائرین الُمحتملین في مناطق الجذب السیاحي في الدول األعضاء.

الدول األعضاء إلى تشجیع المؤسسات ذات الصلة، وشركات السیاحة ومشغلي الجوالت دعت اللجنة  .105
من بین أمور أخرى، تنظیم حمالت ترویجیة وجوالت إضافیة السیاحیة وغیرھا على مواصلة جھودھا من خالل، و

 إلى القدس الشریف لدعم الفلسطینیین المقیمین في القدس وإظھار التضامن معھم.

 زیادة إنتاجیة القطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي في جدول األعمال: 8البند 
 

 2019فبرایر/شباط  21عقد االجتماع الثالث عشر لمجموعة العمل الزراعیة في أُحیطت اللجنة علما وثمنت  .106
منظمة  بین دولفي أنقرة تحت عنوان "استعراض سیاسات التجارة الزراعیة لتعزیز التجارة الزراعیة البینیة 

 التالیة؛اللجنة بالتوصیات السیاسیة  رحبتالتعاون اإلسالمي"، 

تخصصة وشھادات الحالل من خالل تنویع المنتجات والعالمات التجاریة الترویج للمنتجات الزراعیة الم •
 واستراتیجیات التسویق والحمالت اإلعالنیة.

وما إلى ذلك) والتعاون  (مثل تعزیز االستثمارات الزراعیة وإلغاء تأشیرات العملتعزیز التعاون التجاري  •
غیر التجاري (مثل تبادل أفضل الممارسات والخبرات التقنیة، ووضع معاییر السالمة، وما إلى ذلك) بین 

  الزراعیة.الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في المجاالت المتعلقة بالتجارة 

تجات الرئیسیة (مثل السكر واللحوم ومواد الترویج لخفض التعریفة الجمركیة والترتیبات الثنائیة في المن •
 التغذیة للحیوانات والبذور الزیتیة والحیوانات الحیة)

(نظام األفضلیة التجاریة بین الدول  TPS-OICتطویر وتنفیذ الترتیبات التجاریة متعددة األطراف (مثل  •
 اعیة التعاونیة والمستدامة.األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي)) بھدف المساھمة في تطویر التجارة الزر

تعزیز قدرة الدول األعضاء على جمع بیانات التجارة الزراعیة وإدارتھا ونشرھا بھدف تصمیم سیاسات  •
 تجاریة زراعیة سلیمة وقائمة على األدلة.

 المرفق یشتمل على التوصیات المتعلقة بالسیاسات، بما في ذلك األسباب المنطقیة لھا)  9 الملحق(
 

الدول األعضاء إلى المشاركة بفاعلیة في االجتماع الرابع عشر لمجموعة العمل الزراعیة التابعة  اللجنةدعت  .107
قدرة النظم الغذائیة في الدول  تعزیزتحت عنوان " 2019سبتمبر/أیلول  12-11للكومسیك والذي سیعقد یومي 

ادل وجھات النظر الوزاري للدورة الخامسة اإلسالمیة على مواجھة أزمات الغذاء المستقبلیة" كاجتماع تحضیري لتب
 والثالثین للكومسیك. 

 
اللجنة على الجھود المبذولة من دول إندونیسیا وتركیا في المشروعات التالیة والمقرر تنفیذھا في  كما أثنت .108
 ضمن الدعوة الخامسة القتراح المشاریع في إطار آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع: 2018العام 

عنوان "تطویر نظام معلومات السوق الزراعیة لمزارعي البستنة" والذي سیتم تنفیذه بواسطة المشروع ب −
 دولة إندونیسیا بالتعاون مع ست دول أخري من الدول األعضاء.

تقوم تركیا بالتعاون مع فلسطین والمغرب وتونس بتنفیذ المشروع بعنوان "تحسین خدمات إرشاد الري  −
 الزراعي".
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اللجنة على الجھود المبذولة من دول مصر، ومالیزیا، وتركیا في المشروعات التالیة والمزمع تنفیذھا كما أثنت  .109
 ضمن الدعوة السادسة القتراح المشاریع في إطار آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع: 2019في عام 

ت وزیادة الوعي المشروع الذي ستنفذه مصر بالشراكة مع أربع دول أعضاء أخرى بعنوان "تعزیز القدرا −
 بشأن إدارة النفایات الغذائیة في دول منظمة التعاون اإلسالمي".

المشروع الذي ستنفذه مالیزیا بمشاركة إندونیسیا وبنغالدیش وتركیا بعنوان "بناء القدرات على إدارة  −
 المستودعات والتخزین".

"تقلیل فقد األغذیة وھدرھا في  المشروع الذي ستنفذه تركیا بالشراكة مع سبعة دول أعضاء أخرى بعنوان −
 دول منظمة التعاون اإلسالمي".

 
بأنشطة مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة أحیطت اللجنة علًما  .110

)SESRIC "حول الزراعة بما في ذلك الدورة اإلحصائیة عن "إحصاءات الزراعة والغابات ومصاید األسماك(
والدورة التدریبیة حول "تصمیم وھندسة التخزین البارد وتصمیم وھندسة  2019أبریل/نیسان  12-11یومي 

 .2019نیسان أبریل/ 26- 22الزراعة المائیة" في الفترة من 

111.  ً ) في القطاع الزراعي بما في ذلك IDBبجھود مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة (كما أُحیطت اللجنة علما
دول من منظمة التعاون اإلسالمي (بنین، وبوركینا  10قلیمي لتطویر سلسلة قیم األرز لصالح إطالق البرنامج اإل

فاسو، وكوت دیفوار، وغامبیا، وغینیا، ومالي، والنیجر، والسنغال، وسیرالیون، والسودان) في أفریقیا جنوبي 
یقیا والذي یشمل ست دول من الصحراء الُكبرى ودعم المشروع اإلقلیمي لرسم خرائط خصوبة التربة في غرب إفر

منظمة التعاون اإلسالمي (كوت دیفوار، وغامبیا، وغینیا، ومالي، والسنغال، وسیرالیون) بھدف تحسین إنتاج 
 المحاصیل وإنتاجیتھا في المناطق الُمستھدفة.

سالمي اللجنة بعرض الجمھوریة التركیة الستضافة المؤتمر الوزاري الثامن لدول منظمة التعاون اإل رّحبت .112
الدول األعضاء دعت في إسطنبول، و 2020حول األمن الغذائي والتنمیة الزراعیة خالل الربع األخیر من العام 

والھیئات والمؤسسات المعنیة في منظمة التعاون اإلسالمي، بما فیھا األمانة العامة للكومسیك، للمشاركة الفعالة في 
 ھذا الحدث الھام.

 
 من حدة الفقر التخفیف األعمال:في جدول  9البند 

انعقاد االجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل الكومسیك لتخفیف حدة الفقر فیما أُحیطت اللجنة علماً وثّمنت  .113
تحت عنوان "الحصول على الخدمات الصحیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون  2019نیسان أبریل/ 4في 

 تعلقة بالسیاسات:بالتوصیات التالیة المورحبت اللجنة  اإلسالمي"

 وضع استراتیجیة/سیاسة تتضمن خطط دفع وتأمین صحي جیدة التصمیم لتحقیق تغطیة صحیة شاملة. •

تعزیز الرعایة الصحیة األولیة بصفة خاصة في المناطق األكثر فقراً من خالل تشجیع العاملین الصحیین  •
 تكاملة والتدخالت الوقائیة.المھرة على العمل في المناطق الریفیة والنائیة وتعزیز الصحة الم

تشجیع مشاركة القطاع الخاص في توفیر رعایة صحیة آمنة عالیة الجودة بشراكة وثیقة مع السلطات العامة  •
 وآلیات مراقبة ُمصممة تصمیماً جیداً.
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تشجیع تنمیة ورفع مستوى نُظم إدارة المعلومات الصحیة من خالل تصمیم نظام متكامل للمعلومات الصحیة  •
شبكة اإلنترنت، وتخصیص الموارد الالزمة للبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات الصحیة وتعزیز آلیة  على

 التنسیق متعددة القطاعات.

 المرفق یشتمل على التوصیات المتعلقة بالسیاسات، بما في ذلك األسباب المنطقیة لھا...) 10 (الملحق
 

الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسیك لتخفیف حدة الفقر للمشاركة بفاعلیة دعت اللجنة  .114
تحت عنوان " وفیات األطفال  2019سبتمبر/أیلول  26في االجتماع الرابع عشر لمجموعة العمل الذي سیعقد في 

ء، التي لم تسجل إلى اآلن، اللجنة الدول األعضادعت واألمھات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". 
 إلى التسجیل في مجموعة عمل التخفیف من حدة الفقر في الكومسیك.

 
اللجنة على الجھود المبذولة من دول غامبیا وإندونیسیا في المشروعات التالیة التي تم تنفیذھا في  كما أثنت .115
 ضمن الدعوة الخامسة القتراح المشاریع في إطار آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع:  2018العام 

ظمة التعاون اإلسالمي" المشروع بعنوان "التدریب على ریادة األعمال للمعلمین في البلدان المختارة من من −
 والذي نفذتھ غامبیا بالتعاون مع الكامیرون والسنغال.

المشروع بعنوان "تحسین نظام خدمة النافذة الواحدة للحمایة االجتماعیة والحد من الفقر في بلدان منظمة  −
 التعاون اإلسالمي" والذي نفذتھ إندونیسیا بالتعاون مع أذربیجان، وباكستان وبنغالدیش.

 
أثنت اللجنة على الجھود المبذولة من دول أفغانستان، ونیجیریا، وسورینام، وتركیا، ومركز األبحاث  كما .116

اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة في المشروعات التالیة والمزمع تنفیذھا في عام 
 یك لتمویل المشاریع: ضمن الدعوة السادسة القتراح المشاریع في إطار آلیة الكومس 2019

المشروع الذي ستنفذه أفغانستان بالشراكة مع إیران وتركیا وفلسطین بعنوان "تحسین جودة التعلیم عبر  −
 تقنیات المعلومات واالتصاالت في دول منظمة التعاون اإلسالمي".

الفني والمھني من  المشروع الذي ستنفذه نیجیریا بالشراكة مع تركیا وغامبیا وتوغو بعنوان "تعزیز التعلیم −
 أجل التمكین الشعبي في دول منظمة التعاون اإلسالمي".

المشروع الذي ستنفذه سورینام بالشراكة مع تركیا وغویانا بعنوان "زیادة قدرة مراكز التعلیم المھني لذوي  −
 االحتیاجات الخاصة دول منظمة التعاون اإلسالمي المختارة".

كة مع خمس دول أعضاء أخرى بعنوان "وضع مبادئ توجیھیة بشأن المشروع الذي ستنفذه تركیا بالشرا −
 أنظمة شبكات األمان االجتماعي لدول منظمة التعاون اإلسالمي".

المشروع الذي سینفذه مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة  −
 رقمیة في دول منظمة التعاون اإلسالمي".دولة عضو بعنوان "تنمیة المھارات ال 21بالشراكة مع 

 
i( صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة والبرنامج الخاص للتنمیة في أفریقیا 

) بالوفاء ISFDإلى الدول األعضاء التي تعھدت لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة (كررت اللجنة طلبھا  .117
برفع تقریر إلى الدورة الخامسة والثالثین للكومسیك ) IDBمن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة ( وطلبتبالتزاماتھا 

 حول أوجھ القصور في الوصول إلى رأس المال المستھدف للصندوق.
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إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات الكومسیك األخیرة حول مالحظات الدول األعضاء  باإلشارة .118
) في خدمة ھدف التخفیف من حدة الفقر وذلك من ISFDعلى تحسین أداء صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة (

خالل جملة أمور منھا زیادة قاعدة المشروع والتواصل مع الصندوق من خالل التركیز على عدد أكبر من المشاریع 
) ISFDإلى صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة ( وكررت طلبھاوخاصة المنحة مشاریع صغیرة/متوسطة الحجم، 

 ظات بعین االعتبار أثناء تخطیط برامجھ وأنشطتھ المستقبلیة.أن یأخذ ھذه المالح
 

119.  ً ) حول صندوق التضامن اإلسالمي IDBبتقاریر مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة ( أُحیطت اللجنة علما
على التقدم الُمحرز في البرنامج الخاص واطلعت ) SPDA) و البرنامج الخاص لتنمیة أفریقیا (ISFDللتنمیة (
) إعداد تقاریر التقییم حول البرنامج الخاص لتنمیة IDBمن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة (وطلبت ریقیا لتنمیة أف
) عند اكتمال مشاریعھ، مع تقدیم تفاصیل حول حالة تنفیذ المشروعات في إطار ھذه البرامج، بما SPDAأفریقیا (

تفادة وما إلى ذلك وتقدیمھم في المنتدیات المعنیة في في ذلك األھداف والشركاء والمستفیدین والنتائج والدروس المس
 منظمة التعاون اإلسالمي بما في ذلك االجتماعات القادمة للكومسیك.

 
) بزیادة جھوده لحشد الموارد والدعوة من ISFDاللجنة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة ( كما طلبت .120

 الحكومیة والقطاع الخاص في الدول األعضاء.الموارد المختلفة بما في ذلك الموارد الحكومیة وغیر 
 

اللجنة بجھود البنك اإلسالمي للتنمیة في حشد الموارد من مؤسسات التمویل المختلفة لتنفیذ صندوق رحبت  .121
 التضامن اإلسالمي للتنمیة والبرنامج الخاص لتنمیة إفریقیا بصورة أكثر فاعلیة.

 
وإذ تشیر إلى القرارات ذات الصلة لدورات الكومسیك السابقة المتعلقة بمشروع بناء القدرات الذي ستمّولھ  .122

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة وینّفذه مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول 
اللجنة من مركز  طلبتظمة التعاون اإلسالمي، اإلسالمیة لوضع اللمسات األخیرة على برنامج القطن التابع لمن

األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة إعادة تقدیم نسخة منقّحة من مشروع بناء 
المجموعة إلى االنتھاء من تخصیص التمویل للمشروع وكذلك  دعتالقدرات إلى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة و

لعامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، كمنّسق رئیسي للبرنامج، التخاذ الخطوات الالزمة لإلسراع بتحقیق األمانة ا
 المشروع.

 
ii(  برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعلیم المھني والتدریب 

اللجنة الجھود المستمرة التي یبذلھا مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب ثمنت  .123
) من أجل تعزیز قدرات ونوعیة الموارد البشریة في الدول األعضاء ودعت المركز SESRICللدول اإلسالمیة (

 إلى تعبئة المزید من الموارد المالیة للبرنامج.
 

اللجنة الدول األعضاء إلى المشاركة في ودعم برامج بناء القدرات المختلفة القائم علیھا مركز األبحاث دعت  .124
قتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعلیم اإلحصائیة واال

 المھني والتدریب.
مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة طلبت اللجنة  .125

)SESRICألعمال بما في ذلك ریادة األعمال للمرأة في )إجراء المزید من البرامج التدریبیة التي تركز على ریادة ا
 ).OIC-VETإطار منظمة التعاون اإلسالمي للتعلیم المھني والتدریب المھني (
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 2025-2020اللجنة علماً بخارطة الطریق االستراتیجیة لبرنامج التعلیم والتدریب المھني والتقني  أُحیطت .126
)OIC-TVET واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة ) المقدمة من مركز األبحاث اإلحصائیة
)SESRIC ،( اللجنة من المركز تعمیم الوثیقة على البلدان األعضاء للحصول على وجھات نظرھا ورفع طلبت

 إلى الدورة الخامسة والثالثین للكومسیك. خارطة الطریق
 

iii( تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة 

 
اللجنة إلى مكتب  طلبتالصادر عن الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك، إلى القرار ذي الصلة  باإلشارة .127

تنسیق الكومسیك مواصلة تجمیع أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة بما یتماشى مع مجاالت 
 أھداف التنمیة المستدامة ذات األولویة وتقدیم القائمة إلى دورات الكومسیك السنویة. 

 
اللجنة من مركز  طلبتالقرار ذي الصلة الصادر عن الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك، إلى باإلشارة  .128

) إعداد تقریر سنوي عن التقدم SESRICاألبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة (
مة ذات األولویة والتي ستُقدم إلى الُمحرز على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدا

 الدورة الخامسة والثالثین للكومسیك.
 

 أواصر التعاون المالي األعمال: توطیدفي جدول  10البند 
 

انعقاد االجتماع الثاني عشر لمجموعة عمل الكومسیك للتعاون المالي في وفیما أُحیطت اللجنة علماً وثّمنت  .129
في الدول األعضاء  في أنقرة تحت عنوان "تمویل البنیة التحتیة عبر التمویل اإلسالمي 2019أذار مارس/ 28

 بالتوصیات التالیة المتعلقة بالسیاسات؛ ورحبت اللجنة  ،"بمنظمة التعاون اإلسالمي

وضع إطار قانوني وتنظیمي لتوفیر بیئة مواتیة لتحقیق استثمارات كبیرة في البنیة التحتیة عبر التمویل  •
 سالمي.اإل

زیادة عدد وحصة المؤسسات المالیة اإلسالمیة غیر المصرفیة لتعزیز مساھمة التمویل اإلسالمي في  •
 استثمارات البنیة التحتیة،

تطویر البنیة التحتیة ألسواق رأس المال اإلسالمي لتسھیل إصدار أنواع مختلفة من صكوك المشروع  •
 االقتضاء، وغیرھا من األدوات لمشاریع البنیة التحتیة حسب

تشجیع النماذج المبتكرة الستخدام القطاع االجتماعي اإلسالمي (مثل الزكاة والوقف والصدقة) لتوفیر  •
خدمات البنیة التحتیة االجتماعیة (مثل التعلیم والصحة) شریطة أن تكون متوافقة مع أحكام الشریعة 

 اإلسالمیة،

 تمویل اإلسالمي لتمویل البنیةتطویر القدرات ورأس المال البشري لزیادة استخدام ال •

 المرفق یشتمل على التوصیات المتعلقة بالسیاسات، بما في ذلك األسباب المنطقیة لھا...)  11 (الملحق 
 

اللجنة الدول األعضاء التي قامت بالتسجیل في مجموعة عمل الكومسیك للتعاون للمشاركة بفاعلیة في  أھابت .130
في أنقرة تحت عنوان "تحسین قطاع التكافل  2019أكتوبر/تشرین األول  17 االجتماع الثالث عشر المزمع عقده في

اللجنة الدول األعضاء، التي لم تسجل إلى اآلن، إلى دعت في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". كما 
 التسجیل في مجموعة عمل التعاون المالي في الكومسیك. 
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من دول نیجیریا وتركیا في المشروعات التالیة والمقرر تنفیذھا في عام  كما أثنت اللجنة على الجھود المبذولة .131
 ضمن الدعوة الخامسة القتراح المشاریع في إطار آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع: 2018

المشروع بعنوان "التدریب والمبادئ التوجیھیة بشأن إصدار الصكوك" والذي سیتم تنفیذه بواسطة دولة  −
 مع غامبیا وتوجو،نیجیریا بالتعاون 

المشروع بعنوان "تحسین حمایة المستھلك المالي في دول منظمة التعاون اإلسالمي" والذي سیتم تنفیذه  −
 دولة من الدول األعضاء. 11بواسطة دولة تركیا بمشاركة 

 
والمقرر كما أثنت اللجنة على الجھود المبذولة من دول موزمبیق، ونیجیریا، وتركیا في المشروعات التالیة  .132

 ضمن الدعوة السادسة القتراح المشاریع في إطار آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع: 2019تنفیذھا في عام 

المشروع بعنوان "بناء القدرات في مجال التمویل  ونیجیریا بتنفیذستقوم موزمبیق بالشراكة مع غامبیا  −
 اإلسالمي في موزمبیق وغامبیا ونیجیریا".

ة غامبیا ومالیزیا بتنفیذ المشروع بعنوان "أدوات إدارة السیولة اإلسالمیة للتنمیة ستقوم نیجیریا بمشارك −
 المستدامة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة".

ستقوم تركیا باالشتراك مع عشر دول أعضاء أخرى مشروع بعنوان "تقییم أسواق الكومسیك العقاریة  −
 ؤوس األموال".لألوراق المالیة والسیاقات التنظیمیة لتعزیز أسواق ر

 
i( منتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي 

 
اللجنة بجھود منتدى بورصات الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي وجھود فرق العمل التابعة رحبت  .133

 الدول األعضاء إلى المشاركة الفعالة في األنشطة التي ینظمھا ھذا المنتدى.  ودعتلھ 
 

بعرض بورصة اسطنبول التي تتولى األمانة لمنتدى بورصات الدول األعضاء بمنظمة التعاون  رحبت اللجنة .134
بعنوان "التدریب المعتمد حول   2019سبتمبر/أیلول  26اإلسالمي باستضافة الملتقى الثالث عشر للمنتدى في 

ول األعضاء المشاركة من كافة الد وطلبتفي اسطنبول، سبتمبر/أیلول  28-27أسواق المال اإلسالمیة" یومي 
 الھامة. الفعالیةالفعالة في ھذه 

 
من بورصة اسطنبول بصفتھا األمین العام لمنتدى بورصة األوراق المالیة لمنظمة التعاون  طلبت اللجنة .135

 S&P) لمواصلة العمل من أجل تعزیز مؤشر (IDBاإلسالمي بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمیة (
OIC/COMCEC Shariah50مؤشراتھ الفرعیة المحتملة وتطویر منتجات وخدمات فعالة تعتمد على ) و

 المؤشر.
 

اللجنة من الدول األعضاء أن تدعم بنشاط مجموعة عمل المنتدى المعنیة بالمؤشرات من أجل الترویج  طلبت .136
للمستثمرین ومجتمع التمویل في دولھم كذلك نشر المؤشر  S&P OIC/COMCEC Shariah 50النشط لمؤشر 

 لى المواقع الرسمیة لمواقع البورصات على اإلنترنت.ع
 

اللجنة علًما بإیجاز األمین العام لمنتدى بورصة منظمة المؤتمر اإلسالمي حول الجھود المبذولة  أُحیطت .137
من أمانة المنتدى الُمضي  وطلبتإلقامة بورصة الذھب لمنظمة التعاون اإلسالمي بین الدول األعضاء المتطوعة، 
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االستعدادات الفنیة إلنشاء بورصة الذھب لمنظمة التعاون اإلسالمي ورفع تقریر إلى الدورة الخامسة قدًما في 
 والثالثین للكومسیك.

 
الدول األعضاء المھتمة إلى تقدیم الدعم الفعال لمجموعة عمل المنتدى المعنیة بالمعادن الثمینة  اللجنة دعت .138

عیین جھات تنسیق في دولھم لقیادة مشروع بورصة الذھب لمنظمة إیجاد النظراء وت -من بین أمور أخرى-من خالل
  .التعاون اإلسالمي

 
والجھات المعنیة  اللجنة جمیع البورصات (بما في ذلك األسھم والسلع والمشتقات والمعادن الثمینة) كما دعت .139

یة بالمعادن الثمینة، من الدول األعضاء المھتمة إلى تقدیم الدعم الفعال لمجموعة عمل المنتدى المعن األخرى
 والمشاركة في المناقشات والمساعدة في صیاغة نموذج األعمال لسوق الذھب التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي.

 
ii(  منتدى الجھات الرقابیة على األسواق المالیة التابع للكومسیك 

 
بالجھود التي بذلتھا مجموعات عمل منتدى الجھات الرقابیة على األسواق المالیة التابع  اللجنةرحبت  .140

الدول األعضاء ودعت  ومحو األمیة المالیة والتمویل اإلسالمي والمعني ببناء القدرات وتطویر األسواقللكومسیك 
یات فرق العمل وتعیین أشخاص إلى دعم جھود المنتدى من خالل المشاركة في اجتماعاتھ، واإلسھام في إنجاز وال

 بالتعاقد لمتابعة أعمالھ.
 

اللجنة أیضاً بعرض ھیئة األسواق المالیة في تركیا التي تتولى أمانة سر المنتدى باستضافة الملتقى رحبت  .141
في اسطنبول،  2019سبتمبر/أیلول  26الثامن لمنتدى الجھات الرقابیة على األسواق المالیة التابع للكومسیك في 

 من كافة الدول األعضاء المشاركة الفعالة في ھذا الملتقى الھام.لبت وط
 

اللجنة علًما بالبیان الموجز  أحیطتواستذكاًرا للقرار المتعلق الصادر عن الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك،  .142
ول تأسیس المنصة العقاریة الذي قدمتھ األمانة العامة منتدى الجھات الرقابیة على األسواق المالیة التابع للكومسیك ح

من  وطلبتاإللكترونیة/بورصة الكومسیك العقاریة بین الدول األعضاء المھتمة في منظمة التعاون اإلسالمي. 
المنتدى/أمانة المنتدى إنجاز التحضیرات القانونیة واإلداریة والتقنیة لتأسیس بورصة الكومسیك العقاریة/المنصة 

 ك قبل الدورة الخامسة والثالثین للكومسیك من أجل تعزیز التنسیق.اإللكترونیة العقاریة للكومسی
 

اللجنة الدول األعضاء المھتمة إلى دعت واستذكاراً للقرار الصادر عن الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك،  .143
جھاتھا إلى تحدید  ودعتھاالمشاركة بنشاط في تأسیس المنصة العقاریة اإللكترونیة/بورصة الكومسیك العقاریة 

 من أجل تعزیز التنسیق. 2019یولیو/تموز  2المصّرح بھا فضالً عن إخطارھا ألمانة المنتدى في موعد أقصاه 
 

اللجنة بالعرض المقدم من جمھوریة تركیا الستضافة "ورشة عمل حول تقییم الجوانب الخاصة  رحبت .144
إلى المساھمة في تنفیذ سوق العقارات بین والتي تھدف  "،باألسواق والتنظیمیة لسوق األوراق المالیة للكومسیك

الدول األعضاء المھتمة في إطار الكومسیك لتمویل المشروعات ودعت الدول األعضاء إلى المشاركة الفعالة في 
 ھذا الملتقي.
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iii( الكومسیك-المصارف المركزیة لمنظمة التعاون اإلسالمي منتدى 
 

اللجنة بالعرض المقدم من البنك المركزي التركي، بصفتھ أمین منتدى المصارف المركزیة لمنظمة رحبت  .145
في  2019سبتمبر/أیلول  24 - 22التعاون اإلسالمي والكومسیك، الستضافة االجتماع األول للمنتدى في الفترة من 

 االجتماع.من الدول األعضاء المشاركة بفاعلیة في ھذا وطلبت تركیا 
 

األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة  نظمھا مركزاللجنة على برامج التدریب وبناء القدرات التي ت أثن .146
) لصالح المصارف المركزیة والسلطات النقدیة في الدول SESRICواالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة (

 المركز بمواصلة تنظیم ھذه األنشطة للمؤسسات ذات الصلة في الدول األعضاء. وطالبت األعضاء 
 

 البلدان في المستدامة الغذائیة النظم تعز�ز"االستعدادات لتبادل وجھات النظر حول  في جدول األعمال: 11البند 
  "اإلسالمیة

والثالثین للكومسیك تم تحدیده بعنوان إلى أن موضوع جلسة تبادل اآلراء للدورة الوزاریة الخامسة  باإلشارة .147
بحلول الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك، فقد دعت اللجنة  " اإلسالمیة البلدان في المستدامة الغذائیة النظم تعزیز "

ن بشؤون الزراعة واألمن الغذائي في الدورة الوزاریة الخامسة والثالثین یمشاركة وزراء الدول األعضاء المكلف
 .یك إلى جانب الوزراء المسؤولین عن الكومسیكللكومس

 
اللجنة الدول األعضاء على إعداد التقاریر الخاصة ببلدانھم حول الموضوع المذكور وإرسالھا إلكترونیًا حثت  .148

 .2019أكتوبر/تشرین األول  15إلى مكتب تنسیق الكومسیك في موعد أقصاه 
 
i(  الدورة السادسة والثالثین للكومسیكالمواضیع التي یمكن تبادل اآلراء بشأنھا في 

اللجنة علماً بالمواضیع التالیة المحتمل مناقشتھا في الجلسة الوزاریة لتبادل اآلراء في الدورة السادسة  أُحیطت .149
 والثالثین للكومسیك:

: تیسیر التجارة: المبادئ التوجیھیة لتحسین إدارة الحدود للدول األعضاء في منظمة التعاون 1الموضوع 
 اإلسالمي

 : جھود التوحید القیاسي في التمویل اإلسالمي 2الموضوع 
 : تنمیة اإلنتاج الحیواني وتربیة الحیوانات لتعزیز األمن الغذائي3الموضوع 
 : تعزیز واستدامة وسائل المواصالت العامة في المناطق الریفیة للدول اإلسالمیة4الموضوع 
 یة في قطاع السیاحة: تعزیز ریادة األعمال التنافس5الموضوع 
 : إسكان الفقراء في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي6الموضوع 

 
اللجنة من مكتب تنسیق الكومسیك توزیع استطالع رأي فیما بین الدول األعضاء لمعرفة آرائھم حول  طلبت .150

 كومسیك. المواضیع سالفة الذكر وإرسال تقریر بالنتائج إلى الدورة الخامسة والثالثین لل
 

 مسودة جدول األعمال للدورة الخامسة والثالثین للكومسیك في جدول األعمال: 12البند 
 )2019نوفمبر/تشرین الثاني  28-25(اسطنبول، 
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 رفع مسودة جدول األعمال إلى الدورة الخامسة والثالثین للكومسیك. وقررتاللجنة  أعدت .151
 مسودة جدول أعمال الدورة الخامسة والثالثین للكومسیك)المرفق یشتمل على نسخة من  12م (الملحق رق  
 

 الجلسة الختامیة
 

سعادة السفیر/ صالح موتلو شان، الممثل الدائم للجمھوریة التركیة لدى خالل الجلسة الختامیة، والتي ترأسھا  .152
 ، اعتمدت اللجنة تقریرھا وما یتبعھ من مالحق. منظمة التعاون اإلسالمي

بالنیابة عن كافة الوفود المشاركة، أعرب السید سعد الرشیدي، رئیس وفد دولة الكویت ورئیس قسم شؤون   .153
منظمة التعاون اإلسالمي في وزارة المالیة الكویتیة، عن تھنئتھ لحكومة الجمھوریة التركیة ومكتب تنسیق الكومسیك 

 ى الترتیبات المتمیزة التي أعدّت لالجتماع.على ما قدمتھ من حفاوة الضیافة ألعضاء لجنة المتابعة  وعل

خالل  ألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمياالقتصادیة في اإدارة الشؤون من ناغي جباروف كما تحدث  .154
الجلسة الختامیة، حیث أعرب عن شكره وتقدیره الخاص للجمھوریة التركیة على كرم الضیافة واستقبال المشاركین. 

ه الخالص لكافة رؤساء الوفود وجمیع المشاركین في ھذه االجتماع على مساھماتھم. وتقدم كما أعرب عن تقدیر
جباروف كذلك بالشكر من مكتب تنسیق الكومسیك على جھوده التي بذلھا إلنجاح االجتماع، وأّكد على أھمیة تطبیق 

نامج العمل واستراتیجیة : بر2025وثائق الرؤیة، وبخاصة برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى العام 
 الكومسیك. 

سعادة السفیر/ صالح موتلو شان، الممثل الدائم للجمھوریة التركیة لدى منظمة وفي كلمتھ الختامیة، أكد  .155
، وبعد توجیھ الشكر لجمیع المشاركین على مساھماتھم القیّمة خالل االجتماع، على حاجة الدول التعاون اإلسالمي

من الجھود لتنفیذ التوصیات الوزاریة المتعلقة بسیاسات الكومسیك. وفي ھذا السیاق، شدّد األعضاء إلى بذل المزید 
سعادتھ على أن آلیة تمویل مشاریع الكومسیك تزود الدول األعضاء بأدوات عملیة لتنفیذ المشاریع المشتركة وتحسین 

األعضاء. كما سلّط سعادتھ الضوء على  القدرات المؤسسیة والبشریة انطالقاً من روح التضامن والتعاون بین الدول
 أھمیة الرد على نماذج التقییم السنویة من قبل الدول األعضاء لرصد ومتابعة تنفیذ التوصیات المتعلقة بالسیاسات. 

 البلدان في المستدامة الغذائیة النظم وتحدث سعادة السفیر صالح موتلو شان عن أھمیة وارتباط "تعزیز  .156
 جلسة تبادل اآلراء ضمن الدورة الخامسة والثالثین للكومسیك. اإلسالمیة" كمحور ل

في تركیا، مؤكداً  2019وذّكر سعادتھ بأن االجتماع السنوي السابع لنقاط االتصال للكومسیك سینعقد في یولیو  .157
 على كون االجتماع فرصة مثالیة تتیح لنقاط االتصال مناقشة الجھود الحالیة تحت مظلة الكومسیك. 

سعادة السفیر شان حدیثھ بتوجیھ الشكر إلى أعضاء لجنة المتابعة واألمانة العامة لمنظمة التعاون  واختتم  .158
اإلسالمي ومقرر اللجنة وممثلي المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب تنسیق الكومسیك والمترجمین 

االجتماع على ما بذلوه من جھود ساھمت في الفوریین والتحریریین وكافة الكوادر األخرى التي شاركت في تنظیم 
 إنجاح االجتماع. 

سعادة السفیر/ صالح موتلو شان، الممثل الدائم لنص الكلمة الختامیة المرفق یشتمل على  13 م(الملحق رق 
 ) للجمھوریة التركیة لدى منظمة التعاون اإلسالمي

 

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

---------- 
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 األصل : باالنجلیزیة
 

 قائمة المشاركین
 والثالثین خامسفي االجتماع ال

 للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسیك
 )2019 أبریل/نیسان 25-24(أنقرة ، 

 
 

A. MEMBER COUNTRIES OF THE OIC  
 
REPUBLIC OF GABON  

- H.E. Amb. JEAN BERNARD AVOUMA 
Ambassador, Embassy of Gabon in Ankara 

- Mr. THIBAULT IFOUNGA 
Chief of Protocol, Embassy of Gabon in Ankara  

 
REPUBLIC OF INDONESIA  

- Mr. FLORENTINUS KRISTIARTONO 
Deputy Director, Ministry of National Development Planning 

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

- Mr. HARYADI SATYA 
First Secretary, Embassy of the Republic of Indonesia  

   
THE STATE OF KUWAIT  

- Mr. SAAD ALRASHIDI 
Controller, Ministry of Finance  

- Mr. ABDULAZIZ AL DALAH 
Second Secretary, Kuwait Embassy in Ankara 

 
MALAYSIA  

- H.E. ABD RAZAK BIN ABD WAHAB 
Ambassador, Embassy of Malaysia in Ankara 

- Ms. LIM MEI YING 
Director, Ministry of International Trade and Industry 

- Ms. ROSMIZAH MAT JUSOH 
Director of Trade, Malaysia External Trade Development Corporation  

   
ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN 

- Mr. BILAL KHAN PASHA 
Consulate General, Consulate General of Pakistan in İstanbul 

- Mr. IFRAH TARIQ 
Second Secretary, Pakistan Embassy in Ankara  

 
THE STATE OF PALESTINE 

- Mr. AZMI ABU-GHAZALEH 
Counsellor, Embassy of the State of Palestine Turkey  
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STATE OF QATAR  

- Mr. HASSAN ABDULLA R.M. ALMOHANNADI 
Economic Specialist, Ministry of Commerce and Industry  

- Mr. MANSOOR HUMANID A R AL-NAEMI 
International Cooperation Expert, Ministry of Commerce and Industry 

- Mr. SHEIKH ABDULAZIZ AL-THANI 
Diplomat, Embassy of the State of Qatar in Ankara 

- Mr. AGIEB HAMMAD 
Researcher, Embassy of the State of Qatar in Ankara  

 
KINGDOM OF SAUDI ARABIA  

- Mr. FAWAZ SAAD ALGHAMDI 
- Commercial Attaché, Saudi Arabia Commercial Office in İstanbul 
- Mr. MUTLAQ ALHURAYR ALDOSARI 
- Economic Researcher, Ministry of Commerce and Investment  

 
REPUBLIC OF TURKEY  

- H.E. NACI AĞBAL 
President of Strategy and Budget of Presidency of Turkey, Presidency of Strategy and 
Budget 

- H.E. SEZAİ UÇARMAK 
Deputy Minister of Trade, Ministry of Trade 

- H.E. Amb. SALİH MUTLU ŞEN 
Ambassador, OIC Permanent Representative, Ministry of Foreign Affairs  

- Ms. AHU DOKTAŞ 
Manager, EXIM BANK 

- Ms. NESLİHAN DİNİZ 
Manager, EXIM BANK 

- Mr. ADEM BAŞAR 
Deputy General Manager, Republic of Turkey Ministry of Trade 

- Mr. DENİZ YILMAZ 
Assistant General Manager, Ministry of Treasury and Finance 

- Mr. ALİ BOZÇALIŞKAN 
Head of Department, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. AYHAN BARAN 
Head of Department, Ministry of Agriculture and Forestry 

- Ms. AYLİN BEBEKOĞLU 
Head of Department, Republic of Turkey Ministry of Trade 

- Mr. SEYFULLAH SEMERCİ 
Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs  

- Ms. EDA BURCU BULUT 
EU Expert, Ministry of Transport and Infrastructure 

- Ms. TUĞÇENAZ UĞURLU CİHANGİR  
Counsellor, the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey 

- Mr. ÖZGÜ EVİRGEN 
Expert, OIC COMCEC Central Bank Forum 

- Mr. İBRAHİM KÜÇÜKİKİZ 
Assistant Expert, OIC COMCEC Central Bank Forum 
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- Mr. ADİL ALTAN 
Coordinator, Ministry of Agriculture and Forestry 

- Mr. MEHMET ALİ ÖZDEM 
Expert, Ministry of Agriculture and Forestry 

- Mr. UFUK AYKAÇ 
Expert, Republic of Turkey Ministry of Trade 

- Ms. ELİF ESRA ÖNAL 
International Relations Manager, the Union of Chambers and Commodity Exchanges 
of Turkey 

- Mr. ŞEHLA ALİ HASAN 
Expert, the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey 

- Mr. KUBİLAY ŞİMŞEK 
Expert, the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey 

- Ms. BAŞAK YILMAZ 
Assistant Expert, the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey 

- Mr. CANER KAR 
    

B. THE OIC GENERAL SECRETARIAT  
 
INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION (ITFC)  

- Mr. HARUN CELIK 
Senior Marketing  
 

 OIC  
- Mr. NAGHI JABBAROV 

Head of Trade and Investment Division, Department of Economic Affairs OIC  
    

C. THE OIC SUBSIDIARY ORGANS  
 

 ISLAMIC CENTER FOR DEVELOPMENT OF TRADE (ICDT)  
- Mr. MAMOUDU SALL 

Head of Studies and Department 
 

STATISTICAL, ECONOMIC, SOCIAL RESEARCH AND TRAINING CENTER FOR 
ISLAMIC COUNTRIES (SESRIC)  

- H.E. NEBİL DABUR 
Director General 

- Dr. ATİLLA KARAMAN 
Acting Director 

- Mr. ONUR ÇAĞLAR 
Technical Cooperation Specialist  

    
D. SPECIALIZED ORGANS OF THE OIC  

 
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IDB)  

- Mr. ALI IBN ABI TALIB MAHMOUD 
Specialist 

- Mr. NAFAR NOSRATOLLAH 
Lead Economist 
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- Mr. MOHAMMAD ALI DIN MOHAMMADI 
Officer    
 

E. AFFILIATED ORGANS OF THE OIC  
 
STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES (SMIIC)  

- Ms. EMEL GÖNÇ 
Executive Assistant 

    
F. OIC STANDING COMMITTEES  

 
THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE INSURANCE OF INVESTMENT AND 
EXPORT CREDIT (ICIEC)  

- Mr. DJAMEL GHRIB 
Senior Technical Assistant 
    

G. INVITED INSTITUTIONS  
CAPITAL MARKETS BOARD of TURKEY 

- Ms. SEÇİL SAYIN KUTLUCA 
Senior Legal Expert 

- Mr. BORA ORUÇ 
Vice President 

BORSA İSTANBUL 
- Dr. RECEP BİLDİK 
- Manager, Secretariat of OIC Member States’ Stock Exchanges Forum  

  
H. COMCEC COORDINATION OFFICE 
- Mr. M. METİN EKER 

Director General 
- Mr. ERTAN TOSUN 

Assistant Director General  
- Mr. SELÇUK KOÇ 

Head of Department 
- Mr. BURAK KARAGÖL 

Head of Department 
- Mr. MEHMET ASLAN 

Head of Department 
- Mr. FATİH ÜNLÜ 

Expert  
- Mr. GÖKTEN DAMAR 

Expert 
- Mr. DENİZ GÖLE 

Expert 
- Ms. AYTEN AKMAN 

Expert 
- Ms. AYLİN ŞENOL GÜN 

Expert 
- Mr. ALİ ORUÇ 

Expert  
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- Mr. MUSTAFA ADİL SAYAR 
Expert 

- Mr. OKAN POLAT 
Expert 

- Mr. CAN AYGÜL  
Expert 

- Mr. CEMAL CANER UYANIK 
Expert 

- Mr. FATİH ARSLAN  
Expert 

- Mr. HASAN YENİGÜL 
Expert 

- Mr. NİHAT AKBALIK 
Expert 

- Mr. ERHAN SIRT 
Expert 

- Mr. UĞUR AKARSU 
Expert 

- Ms. AYŞE ÖZGÜL YÜKSEL 
Coordinator 
 
 

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

  غبـالیان االفتتاحي لسعادة/ ناجي آالب
 رئیس لجنة االستراتیجیة والموازنة

  برئاسة الجمھوریة التركیة
 االجتماع الخامس والثالثون

 للجنة المتابعة التابعة للکومسیك
 )2019أبریل/نیسان  24(أنقرة، 

 
 السالم علیكم،

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 السادة أعضاء لجنة المتابعة المحترمون،

 الضیوف الكرام،
 السیدات والسادة، 

 

أُود أن أعرب عن خالص سعادتي ألكون معكم، بمناسبة االجتماع الخامس والثالثین للجنة المتابعة بالكومسیك 
  .وأرحب بكم جمیعًا في أنقرة

المتابعة بمراجعة ومراقبة تنفیذ البرامج والمشاریع الُمدرجة على جدول أعمال الكومسیك، وتتخذ تقوم لجنة 
ھذه بالفعل مھمة ھامة  .االحتیاطات الالزمة للتغلب على التحدیات في عملیة التنفیذ وإعداد جدول أعمال الكومسیك

ولكن تنفیذ ھذه القرارات وتحویلھا إلى عمل ملموس  نحن جمیعًا نعلم بأن اعتماد القرارات لیس باألمر الیسیر، للغایة.
  ھو أمر أكثر صعوبة.

بإمكانكم صیاغة توصیات  -كالعادة  -أتمنى لكم اجتماًعا مثمًرا مقدًما في مداوالتكم الھامة مع اقتناعي الراسخ بأنھ 
   .ھامة في كافة مجاالت التعاون خاصة إلیجاد حلول في طریقنا نحو التنفیذ

 ن الموقرون،المشاركو

نحن نمر بأوقات عصیبة خاصة في منطقتنا الجغرافیة سواء من حیث القضایا السیاسیة واالقتصادیة. وفي وقت 
عصیب كھذا من األوقات العصیبة، یكون التفاھم المتبادل والحوار والتعاون والتضامن أكثر الطرق فعالیة للتغلب 

 .على النكسات والعقبات

االقتصادیة، أود أن أعبر عن تعاطفي وأن أعرب عن خالص تعازّي لضحایا الھجوم  وقبل الشروع في القضایا
وتدل الصورة  اإلرھابي الغادر في نیوزیالندا وأدعو هللا عز وجل أن ینعم على الضحایا وأسرھم ببركاتھ ورحمتھ.

فاھم المتبادل، فسیمكننا التغلب التي رأیناھا بعد ھذا الحادث المأساوي على أننا إذا ما واجھنا المشكالت بروح من الت
 علیھا بسھولة أكبر لصالح البشریة.
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 السادة ممثلي الوفود الموقرین،

ك من أجل إن تحقیق تعاون اقتصادي وتجاري على مستوي أعلى فیما بیننا ھي مھمتنا األكثر إلحاًحا الیوم، ذل
ظمة التعاون كذلك في النطاق الجغرافي لمنالوقوف بقوة ضد التطورات االقتصادیة والسیاسیة الضارة في العالم و

تُجاري للوصول في ھذا الصدد، یتعین علینا تعزیز تعاوننا في كافة المجاالت وبصفة خاصة في المجال ال اإلسالمي.
د وبفضل الجھو .2025% من ھدف التجارة البینیة داخل منظمة التعاون اإلسالمي بحلول عام 25إلى نسبة 

  أننا نستطیع الوصول إلى أھدافنا بل وتجاوزھا.المخلصة، أنا أثق من 

فقد بلغ  طلوب.حیث یبعد أداء االستیراد والتصدیر الخاص بنا في الوقت الحاضر إلى أبعد ما یكون عن المستوي الم
انخفض  تریلیون دوالر أمریكي، ومع ذلك، فقد 2.4حوالي  2012إجمالي صادرات منظمة التعاون اإلسالمي عام 

تعاون . بعد ذلك، تعافي إجمالي صادرات منظمة ال2016تریلیون دوالر أمریكي في عام  1.4إلى  ھذا المبلغ
عاون . في حین بلغ إجمالي واردات منظمة الت2018تریلیون دوالر أمریكي في عام  2اإلسالمي وارتفع إلى 

. 2018ام الر أمریكي في عتریلیون دو 2.1، فقد ارتفع إلى 2012تریلیون دوالر أمریكي في عام  1.8اإلسالمي 
لطلب العالمي إن تقلبات ا .2012ومع ذلك، ال یزال إجمالي حجم التجارة بمنظمة التعاون اإلسالمي دون مستوى عام 

تُعد من العوامل  وأسعار النفط والعمالت الدولیة والتطورات في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي في السنوات األخیرة
 األساسیة المؤثرة سلبًا على أدائنا التُجاري. 

التعاون اإلسالمي أدني من عالوة على ذلك، وبالرغم من إمكاناتھا العالیة، فإن مستوي التجارة البینیة في منظمة 
إلى  2017% في عام 18.9المستوى الذي نرغبھ. فقد انخفضت حصة التجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي من 

. فمن بین التحدیات الرئیسیة التي تواجھھا الدول األعضاء فیما یتعلق بالتجارة البینیة في 1 2018%في عام 18
ات التجاریة الحمائیة، والتعریفات الجمركیة العالیة، والحواجز غیر التعریفیة، منظمة التعاون اإلسالمي السیاس

وضعف الخدمات اللوجستیة والبنیة التحتیة ذات الصلة بالتجارة، والتمویل غیر المستغل وآلیات التأمین باإلضافة 
 إلى مشكالت الدفع وأنظمة المصارف. 

 السادة ممثلي الوفود الموقرین،

. وانخفض النمو االقتصادي 2017بعد نمو قوي نسبیًا في العام  2018القتصادي العالمي في عام انخفض النمو ا
. من ناحیة أخرى، سجلت 2018% في عام 3.6إلى  2017% في عام 4من  -وفقًا لصندوق النقد الدولي-العالمي 

لم في الفترة ذاتھا. وفي ھذا أداء أفضل قلیالً من العا -كمجموعة-الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
% في عام 4.1إلى  2017% في عام 3.8السیاق، ارتفع معدل النمو االقتصادي لمنظمة التعاون اإلسالمي من 

% في عام 3.3أن یصل إلى  -وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي-. ویتُوقع أن یكون النمو االقتصادي العالمي 2018
م ھذا النمو االقتصادي عدد محدود من األسواق المتقدمة والناشئة. في ھذا . وسیدع2020% في عام 3.6و 2019

                                                 
 اإلحصاءات التُجاریة لصندوق النقد الدولي 1
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% في عام 15.4سوى  2اإلطار، ستبلغ حصة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في الناتج العالمي
2019.3   

بنا، وخاصة  الخاصة تُذكرنا ھذه الصورة بوضوح بضرورة إعادة الھیكلة االقتصادیة نحو تعزیز القاعدة اإلنتاجیة
ي بُلداننا. وبینما تشجیع استخدام التكنولوجیا واالبتكار وإضافة القیمة ووضع العالمات التجاریة وتنویع المنتجات ف

یة الخاصة مع ملكیة نستفید من القضایا العالمیة وقصص النجاح في ھذه العملیة، فإننا نحتاج إلى تطویر حلولنا الحقیق
ساعینا، إال أن ملخطوات الالزمة. في حین أن العوامل الخارجیة بإمكانھا أن تُسھم كثیًرا في محلیة قویة التخاذ ا

 .التنمیة ھي في األساس عملیة داخلیة ویجب أن تأتي القُوي الُمحركة من الداخل

 الضیوف الكرام،

اریخ الحدیث بوضوح ظھر لنا التویُ  إن قطاع الزراعة یُعد مجاالً حیویًا للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المستدامة.
 نولوجیة كثافة.بأنھ ال ینبغي تجاھل قطاع الزراعة أو التقلیل من أھمیتھ حتى في أكثر المجتمعات والمؤسسات التك

ت ذات قیمة یجب أن یستفید قطاع الزراعة في الوقت نفسھ، بصورة كبیرة من التطورات التكنولوجیة إلنتاج منتجا
وع جلسة بالنظر إلى أھمیة ھذه القضیة، فقد حدد وزراءنا موض ضمان استدامة النظام.مضافة عالیة فضالً عن 

 لدول اإلسالمیة".تبادل اآلراء للدورة الخامسة والثالثین للكومسیك بعنوان "تعزیز النظم الغذائیة المستدامة في ا
شأنھ تعمیق  المسألة الحاسمة منومن المؤكد أن تقاسم خبراتنا ومساعدة الدول األعضاء الشقیقة األخرى في ھذه 

ثقة من أن  إنني على جھودنا التعاونیة وتعزیز صمودنا ومساعدتنا في تطویر نظم الغذاء المستدامة في منطقتنا.
   الوزاري. مجموعة عمل الكومسیك للزراعة في اجتماعھا الرابع عشر ستقُدم أرضیة تقنیة ممتازة لتبادل اآلراء

 أصدقائي األفاضل، 

اتنا االقتصادیة تقریب أجندة التنمیة والسیاسات، علینا أال نتجاھل المشاریع اإلقلیمیة الضخمة لتحقیق إمكانومع 
ظمة التعاون اإلسالمي)، وھو (نظام األفضلیة التجاریة بین الدول األعضاء في منTPS-OICوالتجاریة. یُعد نظام  

لتجاریة بین الدول . ویُعد التشغیل المبكر لنظام األفضلیة االمشروع الرئیسي للكومسیك، باعتباره نقطة ھامة أمامنا
جارة بین الدول األعضاء ) أمًرا ضروریًا لیس فقط لتعزیز التTPS-OICاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (

ي النقل الت بمنظمة التعاون اإلسالمي ولكن أیًضا لتحسین التفاعالت بین القطاع الخاص وتوفیر البضائع لممرات
 تعمل بصورة جیدة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي.

ومع ذلك،   لقد وصلنا مؤخًرا بالفعل إلى العدد المطلوب من الدول األعضاء التي قدمت قوائم االمتیاز الخاصة بھا.
ونحن نبذل جھدًا مكثفًا  توجد ھناك مشكالت في التنسیق وخطوط مفقودة في بعض قوائم االمتیاز التي تلقیناھا.

                                                 
 وفقًا لتعادل القوة الشرائیة 2

لدول اإلسالمیة، اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب لالتوقعات االقتصادیة لمنظمة التعاون اإلسالمي بواسطة مركز األبحاث 
 والتوقعات االقتصادیة العالمیة لصندوق النقد الدولي
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ونعمل مع اإلدارات المعنیة لحل تلك المشكالت الصغیرة حتى نتمكن من إطالق النظام ھذا العام في دورة الكومسیك 
 الخامسة والثالثین.

لذلك، أود أن أدعو  لیس لدینا أي مبرر لتأجیل تشغیل نظام األفضلیة التجاریة لمنظمة التعاون اإلسالمي بعد اآلن.
الدول األعضاء ذات الصلة بأنھ علینا بذل قصارى جھدنا لضمان التنفیذ الفعال لنظام األفضلیة التجاریة لمنظمة  كافة

 التعاون اإلسالمي. وعلینا أن نعي الفرص التي قد نفقدھا.

 السادة الزمالء،

السابقة للكومسیك، فإننا  كما أود أن أبلغكم أنھ باإلشارة إلى القرارات ذات الصلة والصادرة عن الجلسات الوزاریة
سنقوم بإنشاء مركز للتحكیم تابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول قریبًا. ھذا وتجري االستعدادات الالزمة 

) واتحاد الغرف والتبادل السلعي التركي ICCIAمن قبل الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة (
)TOBBلتحكیم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي سیساھم في التعاون االقتصادي ). كلى إیمان عمیق بأن مركز ا

والتجاري بین الدول اإلسالمیة من خالل آلیة فعالة لتسویة المنازعات. فیما عملنا في الوقت ذاتھ لتأسیس بورصة 
 للذھب وبورصة عقاریة باعتبارھما من البنود الفرعیة الھامة في التعاون المالي. 

 ریم،الحضور الك

توفر لنا استراتیجیة الكومسیك فرًصا كبیرة للتعاون خاصة لتبادل الخبرات واستخالص الدروس من تجارب 
جولة من  13في عقد  -في إطار تنفیذ استراتیجیة الكومسیك-نجحت مجموعات العمل  .اآلخرین والممارسات الجیدة

واآلن لدینا قدر  قشة القضایا والمواضیع الھامة.، إلى جانب منا2013مجاالت للتعاون منذ عام  6االجتماعات في 
كبیر من توصیات السیاسة العامة التي وضعتھا مجموعات العمل والتي ستوفر األساس إلجراءات سیاسیة ملموسة 

  في بُلداننا األعضاء.

یُمكن أن  اقتراًحا نقدیًا:أود أن أٌقدم  مھمة تنفیذ ھذه التوصیات الثمینة. اآلن، ھنالك مسؤولیة ثقیلة تقع على عاتقنا:
تتفضل كل دولة بإجراء دراسة داخلیة حول كیفیة تنفیذ ھذه التوصیات على المستوى الوطني بما یتماشى مع 

ثم یقوم مكتب تنسیق  احتیاجاتھا وإمكاناتھا وإعداد خارطة طریق بسیطة لوضع التوصیات في عمل ملموس.
  تقدم المحرز ورفعھا إلى دورات الكومسیك السنویة.الكومسیك بجمع البیانات بصفة منتظمة حول ال

 61حیث تم تنفیذ عدد  وفي ھذا الصدد، تُعد آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع  أداة مفیدة لتنفیذ توصیات السیاسة.
مشروًعا ضمن آلیة التمویل بنجاح من قبل الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي خالل السنوات 

  دولة من الدول األعضاء. 40مشروًعا استفادت منھا أكثر من  24ولھذا العام، تم تنفیذ  ألخیرة.الخمس ا

وھنا أود أن أُشدد على أن فاعلیة مشاریع وبرامج الكومسیك ونجاح مبادرات التعاون االقتصادي والتجاري تعتمد 
كما أود أن أغتنم الفرصة، بأن أدعو  جانبكم. اعتمادًا كبیًرا على الجھود المستدامة واإلسھامات القیمة المقدمة من
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كافة الدول األعضاء مرة أخرى إلى تعظیم االستفادة من آلیات الكومسیك ھذه، ومجموعات العمل وآلیة تمویل 
  .المشاریع

 السادة الزمالء،

إسالمیة في جھودنا إن المتابعة الفعالة ضروریة دائًما الكتشاف المشكالت والنكسات التي نواجھھا باستمرار كدول 
لذلك، وبصفتكم أعضاء في لجنة المتابعة، لمداوالتكم أھمیة حاسمة ألعمال  التعاونیة وبالتالي التغلب علیھا.

 الكومسیك.
  وقبل أن أختتم كلمتي، أتمنى لكم خالص التوفیق في مساعیكم خالل االجتماع الخامس والثالثین للجنة المتابعة. 

   .شكراً جزیالً 

 .علیكم ورحمة هللا وبركاتھالسالم 

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

------------ 
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 عربیةاألصل: بال

 رسالة

 ملنظمة التعاون اإلسالمي معايل األمني العام

 يوسف بن أمحد العثيمني الدكتور

 املنبثقة عن للجنة املتابعةاخلامس والثالثني االجتماع  يف

 نظمة التعاون اإلسالميمل للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري (كومسيك)ا

 أنقرة، اجلمهورية الرتكية

 2019 أبريل 24-25

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
 السید الرئیس، 

 أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود،
 السیدات والسادة،

 
 ،السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

إنه لیسعدني أ�ما سعادة أن أتحدث إلیكم في هذا االجتماع الخامس والثالثین للجنة المتا�عة المنبثقة عن 
لمنظمة التعاون اإلسالمي. اسمحوا لي في البدا�ة  للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري (كومسیك)ا

أن أعرب عن �الغ تقدیري لحكومة وشعب الجمهور�ة التر�یة الصدیق على الترتیبات الدقیقة التي اتخذت 
 لعقد هذا االجتماع، وعلى حفاوة االستقبال و�رم الضیافة اللذین حظي بهما جمیع المشار�ین.

ى اجتماع الدورة الرا�عة والثالثین للجمعیة العمومیة للكومسیك، قد قدمت لعلكم تذ�رون أنني، في رسالتي إل
عرضا مفصال حول تنفیذ مختلف قرارات منظمة التعاون اإلسالمي في المجال االقتصادي وخاصة في 
مجاالت التجارة واالستثمار، وتنمیة السیاحة والقطاع المالي، والزراعة، والتنمیة الر�فیة واألمن الغذائي، 
والعمل والنقل، إلى غیر ذلك من المجاالت األخرى. و�سرني أن أبلغكم أن األمانة العامة ومختلف مؤسساتنا 
التنفیذ�ة ال تزال تواصل بذل هذه الجهود �شكل ملحوظ. وفي هذا اإلطار، شهد مجال التعاون االقتصادي 

ذ�رت قبل ذلك في هذا االجتماع. فقد  لدینا ارتفاعا طفیفا في مختلف المؤشرات، وذلك مقارنة �األرقام التي
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. �ما انتقل مستوى النمو 2017% في 19.82إلى  2016% عام 18.69ارتفعت مبادالتنا التجار�ة من 
المسجل في قطاع الزراعة في متوسط الناتج المحلي اإلجمالي في دول منظمة التعاون اإلسالمي من 

% 6.1جمیع أنشطة تمو�ل التجارة ز�ادة بنسبة % في اآلونة األخیرة. بینما شهدت 11.6% إلى 10.8
 خالل الفترة المذ�ورة.

ولكي نمضي قدما، فقد بدأت األمانة العامة ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة في اتخاذ 
إجراءات لتنفیذ القرارات التي صدرت مؤخرا عن الدورة السادسة واألر�عین لمجلس وزراء الخارجیة التي 

في أبو ظبي بدولة اإلمارات العر�یة المتحدة. ومن بین هذه اإلجراءات  2019مارس  2 و 1 وميانعقدت ی
اإلعداد لعقد الدورة الثامنة للمؤتمر اإلسالمي الوزاري لألمن الغذائي والتنمیة الزراعیة المقرر عقدها في 

ؤتمر و�قر مشروع برنامج اسطنبول بتر�یا في وقت الحق من هذا العام. ومن المتوقع أن �ستعرض هذا الم
عمل منظمة التعاون اإلسالمي للسلع االستراتیجیة التي تشمل القمح واألرز والكاسافا. و�التأكید سیستفید 
هذا البرنامج من المكاسب التي تحققت خالل تنفیذ خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي المعنیة �القطن، 

تنفیذها في إقامة تعاون مثمر في صورة تبادل الخبرات وهي خطة من بنات أفكار الكومسیك والتي أسهم 
 . والمعارف بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 

 

 السید الرئیس،
 ن،�رؤساء الوفود الموقر 

تر�یا، فقد بإضافة إلى المساعي الحالیة إلنشاء مر�ز منظمة التعاون اإلسالمي للتحكیم في اسطنبول 
تسو�ة المنازعات المتعلقة �االستثمار إنشاء آلیة دائمة لعملیة اتخذت األمانة العامة أ�ضا خطوة أخرى لتفعیل 
 بهدف ها،وضمان تهااالستثمارات وحمایتنمیة �شأن الحالي وذلك �موجب اتفاق منظمة التعاون اإلسالمي 

 1تنفیذ هذا االتفاق. وفي هذا الصدد، عقد اجتماع توعیة في نیو�ورك یوم عیق إزالة العقبات الحالیة التي ت
إلنشاء آلیة �مهد �مشار�ة الدول اإلسالمیة المهتمة وذلك لتهیئة األجواء لوضع بروتو�ول  2019أبر�ل 

 دائمة تحل محل الهیكل المخصص لذلك حالیا. 

الدول األعضاء مجددا ارجیة في دورته األخیرة مجلس وزراء الخدعا فیما یتعلق �التخفیف من حدة الفقر، و 
في منظمة التعاون اإلسالمي إلى الوفاء بتعهداتها إزاء صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة حیث تمثل 

دوالر  اتملیار  10% فقط من رأس المال المستهدف وهو 27األموال التي جرى حشدها لهذا الصندوق 
وهي برامج هامة  ،للغا�ة لتمو�ل برامج التخفیف من حدة الفقرالغة أهمیة �هذا الصندوق و�كتسي أمر�كي. 

للفئات الهشة من السكان في دول منظمة التعاون اإلسالمي. وقد تدخل صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة 
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متناهي الصغر والتدر�ب ال�شكل �ستحق اإلشادة في ثالثة قطاعات رئیسیة من بینها األمن الغذائي والتمو�ل 
مهني. وأود أن أشید، في هذه المرحلة، �جهود حكومة تر�یا وأنشطتها المختلفة التي تنفذها في إطار عملیة ال

 هذا الصندوق.خدمات كومسیك، �ما أهنئ الدول التي استفادت حتى اآلن من الإدارة دورة المشار�ع في 

لمجلس وزراء الخارجیة الذي ر�عین السادسة واأل ومما له صلة وثیقة بهذا األمر، القرار الصادر عن الدورة
�حیرة تشاد تغذ�ة دعا منظمة التعاون اإلسالمي إلى المشار�ة في مشروع ترانساكوا الذي یهدف إلى إعادة 

�یلومتر مر�ع في  1500إلى  1985�یلومتر مر�ع في عام  2500المیاه فیها من مخزون  التي تقلص
ك سوف تشارك في هذا المشروع الهام وذلك من أجل تحسین كومسیالالوقت الحالي.  و�نني على ثقة من أن 

على �حیرة المطلة حیاة وسبل عیش المجتمعات المحلیة التي تعیش في دول منظمة التعاون اإلسالمي 
 تشاد.

 

 

 السید الرئیس، 
 المندو�ون الموقرون،

منظمة التعاون قبل أن أختتم �لمتي اإلعراب عن خالص التقدیر لقادة وأعضاء مختلف مؤسسات أود 
المدرجة في البرنامج اإلسالمي الذین یواصلون التعاون مع األمانة العامة من أجل تنفیذ مختلف المشار�ع 

االجتماعي واالقتصادي لمنظمة التعاون اإلسالمي. �ما أعرب عن تقدیري ألعضاء هذه اللجنة لدعمهم 
ما تحقق من إنجازات متواضعة خالل السنة  وتعاونهم القیمین اللذین بدونهما لكان من المستحیل أن یتم

عن نتائج إ�جابیة وعن إقامة هذا االجتماع أن یتمخض الماضیة ضمن أنشطة �ومسیك. إنني أتطلع إلى 
 مز�د من التعاون من أجل تنفیذ قراراته. ال

 شكر�م على حسن إصغائكم وأتمنى لكم جمیعا مداوالت ناجحة في هذا االجتماع.أ

 .رحمة هللا و�ر�اتهوالسالم علیكم و 

 

{{}}{{}}{{}} 
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 اإلنجلیزیةباألصل: 
 تقریر االجتماع الرابع والثالثین

 للجنة الدورة
 )2019أبریل  23(أنقرة، 

 

على ھامش  2019أبریل / نیسان  23التابعة للكومسیك في انعقد االجتماع الرابع والثالثون للجنة الدورة  .1
 االجتماع الخامس والثالثین للجنة متابعة الكومسیك.

ترأس االجتماع السید محمد متین أكر، المدیر العام لمكتب تنسیق الكومسیك. وباإلضافة إلى األمانة العامة  .2
ات التالیة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب تنسیق الكومسیك، حضرت المؤسس

 االجتماع وھي: 
 مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة (سیسریك)  -
 المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة  -
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة  -
 نك اإلسالمي للتنمیةمجموعة الب -المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة  -
 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة -المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات  -
 معھد المواصفات والمقاییس للدول اإلسالمیة -

 
 وقد وافق االجتماع على البنود التالیة من جدول األعمال للتداول بشأنھا:  .3

   تنفیذ استراتیجیة الكومسیك: مساهمات المؤسسات التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي في استراتیجیة الكومسیك 

قائمة األنشطة التي تقوم بھا المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي والمتماشیة مع استراتیجیة  -
 الكومسیك وتوصیات الكومسیك الوزاریة المتعلقة بالسیاسات

 تمویل مشاریع الكومسیك لتنفیذ توصیات الكومسیك الوزاریة المتعلقة بالسیاسات استخدام -
إنشاء منّصة إلكترونیة لرصد ومراقبة تنفیذ األنشطة المخطط لھا في المؤسسات التابعة لمنظمة  -

 التعاون اإلسالمي.
 تنمیة المستدامة بالدول اإلسھامات المحتملة للمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في تنفیذ أھداف ال

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
اإلعدادات الجاریة للتقریر السنوي حول التقدم نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة ذات األولویة  -

 على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي. 
 التنمیة المستدامةأنشطة المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي التي تسھم في تحقیق أھداف  -

  2025تنفیذ قسم التعاون االقتصادي من برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى العام 
 »مركز استخبارات األعمال«مقترح حول 

 ما یستجد من أعمال 

 
 تنفیذ استراتیجیة الكومسیك: مساھمات المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في استراتیجیة الكومسیك

إذ سلطت اللجنة الضوء على أھمیة إسھامات المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في تحقیق  .4
استراتیجیة الكومسیك وتوصیات الكومسیك الوزاریة المتعلقة بالسیاسات، فقد استعرضت اللجنة األنشطة التي تمت 

لصلة المتوافقة مع استراتیجیة الكومسیك والمخطط إتمامھا في المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ذات ا
استناداً إلى مجاالت التعاون، والسیما  2019إلى نوفمبر/تشرین الثاني  2018عن الفترة من دیسمبر/كانون الثاني 

 التجارة والنقل واالتصاالت والسیاحة والزراعة والتخفیف من حدة الفقر والتعاون المالي. 
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(ترد قائمة األنشطة المنظمة والمزمع تنظیمھا من قبل المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي المتوافقة  
في المرفق  2019إلى نوفمبر/تشرین الثاني  2018مع استراتیجیة الكومسیك في الفترة من دیسمبر/كانون األول 

1 ( 
نشاطاً منذ انعقاد الجلسة  156طاً من أصل نشا 73أحاط مكتب تنسیق الكومسیك اللجنة علماً باكتمال  .5

بالمائة من األنشطة في المجال التجاري،  51الرابعة والثالثین للكومسیك. فیما یخص مجاالت التعاون، تم تنفیذ 
%). وفیما یخص أنواع األنشطة، أُعلمت 7%) والزراعة (26تلیھا األنشطة في مجال التخفیف من حدة الفقر (

%) والبرامج والمشاریع 19,2سات قد ركزت بشكل خاص على برامج التدریب والمساعدة الفنیة (اللجنة بأّن المؤس
 %).15,4%) وورش العمل (17,9(
وشّددت اللجنة على أھمیة مساھمات المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في تنفیذ التوصیات  .6

تم التركیز على أن األنشطة المتوافقة مع التوصیات الوزاریة المتعلقة بالسیاسات للكومسیك. وفي ھذا السیاق، 
 المتعلقة بالسیاسات یمكن إدراجھا بشكل مستقل بھدف تسھیل متابعتھا وإعداد التقاریر حولھا. 

ولھذه الغایة، طلبت اللجنة من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي تقدیم قائمة أنشطتھا مقّسمة على  .7
عة األولى من األنشطة (المجموعة أ) یتوقع من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون مجموعتین. ففي المجمو

اإلسالمي أن تقدم قائمة بأنشطتھا التي تخدم تنفیذ التوصیات الوزاریة المتعلقة بالسیاسات للكومسیك بشكل مباشر.  
عاون اإلسالمي أن تقدم قائمة أما في المجموعة الثانیة (المجموعة ب) فیتوقع من المؤسسات التابعة لمنظمة الت

 بأنشطتھا التي تخدم استراتیجیة الكومسیك بشكل مباشر.
وافقت اللجنة على اعتماد المعاییر التالیة لشمول أنشطة المجموعة أ في تقاریر المؤسسات التابعة لمنظمة  .8

 التعاون اإلسالمي:
 ة بالسیاسات للكومسیكلتنفیذ التوصیات الوزاریة المتعلقالمصممة خصیصاً إدراج األنشطة  •
 خدمة التعاون متعدد األطراف •
 تعزیز قدرة البلدان األعضاء على وضع وتنفیذ السیاسات  •
 التنّوع في أنواع األنشطة   •
 نشر النشاطات بحیث تشمل كافة مجاالت التعاون •
 تجّنب اإلبالغ عن األنشطة الروتینیة  •

ن اإلسالمي یمكنھا أن تقّدم أیضاً، إذا رغبت في ذلك، أشارت اللجنة إلى أن المؤسسات التابعة لمنظمة التعاو .9
برامجھا، ومشاریعھا، وأنشطتھا الرئیسیة التي ال تدخل في نطاق استراتیجیة الكومسیك توصیات الكومسیك 
الوزاریة المتعلقة بالسیاسات، في إطار بند منفصل من جدول األعمال خالل اجتماعات لجنة الدورة. في ھذا 

 للمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة استخدام النموذج المرفق. اإلطار، یمكن 
للمالحظات الموجزة للبرامج/األنشطة الرئیسیة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في  2(مرفق بالملحق   

 المجال االقتصادي)
أعلم مكتب تنسیق الكومسیك اللجنة بالمواضیع القطاعیة التي سیدعمھا خالل الدعوة السابعة إلى تقدیم  .10

، في إطار تمویل مشاریع الكومسیك. وفي ھذا الصدد، شددت 2019مقترحات المشاریع وذلك في سبتمبر/أیلول 
ترحات المشاریع من خالل تمویل مشاریع اللجنة على أھمیة تقدیم المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لمق

 الكومسیك من أجل تحقیق توصیات الكومسیك الوزاریة المتعلقة بالسیاسات. 
وفیما یتعلق باقتراح إنشاء منصة إلكترونیة لرصد تنفیذ األنشطة المخططة لمؤسسات منظمة التعاون  .11

ئتمان الصادرات (مجموعة البنك اإلسالمي اإلسالمي، طلبت اللجنة من المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وا
للتنمیة)، ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة، ومكتب تنسیق 

 الكومسیك عقد مشاورات ودراسة جدوى مثل ھذه المنصة بالنظر إلى المنصات اإللكترونیة الموجودة. 
التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي في تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة بالدول اإلسھامات المحتملة للمؤسسات 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
أحاط مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة اللجنة علماً  .12

لتعاون اإلسالمي نحو تحقیق أھداف التنمیة بالتحضیرات للتقریر السنوي عن التقدم المحرز على مستوى منظمة ا
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المستدامة ذات األولویة على النحو الذي قررت الدول األعضاء تقدیمھ إلى الدورة الوزاریة الخامسة والثالثین 
 للكومسیك.

قائمة أنشطة المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون «أعلم مكتب تنسیق الكومسیك اللجنة أنھ سیقوم بإنشاء  .13
وتقدیمھا إلى الدورة الخامسة » 2020و  2019لمتعلّقة بأھداف التنمیة المستدامة للفترة في عامي اإلسالمي ا

 والثالثین للكومسیك، وذلك تماشیاً مع القرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسیك الوزاریة الرابعة والثالثین.
قتصادیة واالجتماعیة والتدریب طلبت اللجنة من مكتب تنسیق الكومسیك ومركز األبحاث اإلحصائیة واال .14

للدول اإلسالمیة والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة مناقشة إمكانیة تنظیم حدث جانبي مشترك حول أداء أھداف 
التنمیة المستدامة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، بحیث یُفّضل أن یتّم ذلك باالقتران مع موضوع 

 ة الكومسیك الخامسة والثالثین.تبادل وجھات النظر لدور
 

 2025تنفیذ قسم التعاون االقتصادي من برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى العام 
أعلمت األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي اللجنة بشأن التطورات األخیرة في ما یتعلق بتنفیذ برنامج  .15

كدت اللجنة على أھمیة التعاون والتنسیق الفعال بین المؤسسات . وأ2025عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى العام 
التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي فیما یتعلق بتحقیق األھداف الواردة في برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي 

 .2025حتى العام 
 برنامج العمل

% من 25عاون اإلسالمي وتحقیق ناقش المشاركون سبل ووسائل تعزیز التجارة البینیة بین دول منظمة الت 
 المستھدف.

 »مركز استخبارات األعمال«مقترح حول 
أحاطت اللجنة علماً مع التقدیر بالتقریر المقّدم من المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات  .16

التدریب للدول اإلسالمیة (مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة) ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة و
حول مبادرة "مركز استخبارات األعمال في منظمة التعاون اإلسالمي". طلبت اللجنة من المؤسسة اإلسالمیة 
لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات تحسین التقریر من خالل إجراء دراسة مرجعیة وتحلیل نقاط القوة والضعف 

 ة وإعداد خطة استراتیجیة.والفرص واألخطار وتوقعات أصحاب المصلح
 ما یستجد من أعمال

باإلشارة إلى القرارات ذات الصلة في دورات الكومسیك السابقة، طرح مكتب تنسیق الكومسیك مسألة  .17
التأخیر في وضع اللمسات األخیرة على برنامج القطن التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي من خالل مشروع التعاون 

تدریب للدول اإلسالمیة الذي تم تقدیمھ التقني المشترك لمركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة وال
إلى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة من أجل تمویلھ.  سلّطت اللجنة الضوء على أھمیة التنسیق الفعال بین مؤسسات 
منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة بشأن ھذه القضیة العالقة. وبناًء على ذلك، طلبت اللجنة من مركز األبحاث 

القتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة إعادة تقدیم نسخة منقّحة من مشروع بناء القدرات اإلحصائیة وا
إلى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة. دعت اللجنة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة إلى وضع اللمسات األخیرة 

لمنظمة التعاون اإلسالمي، بصفتھا  على تخصیص التمویل للمشروع المذكور أعاله، كما دعت األمانة العامة
 المنّسق الرئیسي للبرنامج، إلى اتخاذ الخطوات الالزمة لإلسراع في تنفیذ المشروع. 

تماشیاً مع قرار لجنة الدورة السابقة، أحاط مكتب تنسیق الكومسیك اللجنة علماً بالمشاورات حول مواءمة  .18
أنھ یمكن لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي استخدام مصدر اإلحصاءات المتعلقة بالتجارة. وشّددت اللجنة على 

 البیانات نفسھ لتجنّب أي تباینات. 
-------------------- 

-------- 
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 اإلنجلیز�ة�األصل: 

 
 والثالثین الخامسال االجتماع ــدول أعمـــج

 للجنة المتا�عة التا�عة للکومسیك
 )٢٠١٩نیسان  ٢٥-٢٤ (أنقرة،

 افتتاح االجتماع واعتماد جدول األعمال -١

 تقر�ر �شأن إستراتیجیة الکومسیك وتنفیذ هذه اإلستراتیجیة- ٢

 : برنامج العمل٢٠٢٥-تنفیذ منظمة التعاون اإلسالمي- ٣

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالتجارة البینیة في ما بین الدول - ٤

 تحسین دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي -٥

 النهوض بوسائل النقل واالتصاالت -٦

  تنمیة قطاع سیاحة مستدام وتنافسي -٧

 ز�ادة إنتاجیة القطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي  -٨

 التخفیف من حدة الفقر  -٩

 توطید أواصر التعاون المالي -١٠

 التحضیرات لجلسة تبادل وجهات النظر المقبلة حول " تعز�ز النظم الغذائیة المستدامة في البلدان اإلسالمیة." -١١

 ة والثالثین للكومسیكلخامسمشروع جدول أعمال الدورة ا -١٢

 أي قضا�ا أخرى  -١٣

 اعتماد التقر�ر -١٤

--------------- 
----  
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 األصل : باالنجلیزیة

 التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن 

 االجتماع الثالث عشر

 لمجموعة عمل الكومسیك المعنیة بالتجارة

 

في أنقرة بتركیا  2019 مارس/أذار 7عقدت مجموعة عمل الكومسیك المعنیة بالتجارة اجتماعھا الثالث عشر في 
تحت عنوان "تعزیز اإلتاحة العامة للمعلومات الجمركیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". وأثناء 
االجتماع، أجرت مجموعة العمل المعنیة بالتجارة، مداوالت حول تقریب السیاسات حول تعزیز اإلتاحة العامة 

جتماع والتي تم إعدادھا وفقًا للنتائج الرئیسیة للتقریر البحثي الذي تم إجراؤه للمعلومات الجمركیة. جاءت وثیقة اال
لمجموعة عمل الكومسیك المعنیة بالتجارة وردود الدول األعضاء على أسئلة  13خصیًصا لالجتماع الثالث عشر 

لمعنیة بالتجارة قبل السیاسة المرسلة من قبل نقاط االتصال الخاصة بمكتب تنسیق الكومسیك إلى مجموعة العمل ا
عقد االجتماع. اتفق المشاركون في أثناء االجتماع على التوصیات الخاصة بالسیاسات والتي تضمنتھا الوثیقة 

 الصادرة عن االجتماع. تشمل الوثیقة الحالیة التوصیات الخاصة بالسیاسات التي أبرزھا االجتماع. 

 

شاء آلیة تشاور رسمیة بین السلطات التنظیمیة ومجتمع المتعلقة بالسیاسات: تشجیع إن 1التوصیة األولى 
 التجارة نحو ضمان بیئة تجاریة فعالة لمصلحة مختلف أصحاب المصلحة على المستوى الوطني. 

تعزز أیًضا  ال تضمن آلیة التشاور وردود األفعال الفعالة الدائمة نجاح أي مبادرة لتسھیل التجارة فحسب، بل
 التنظیمیة المتعلقة بالتجارة.  امكانیة التنبؤ بالبیئة

 

یُعد تطویر آلیات تشاور فعالة مع القطاع الخاص أمًرا ضروریًا للسماح للقطاع الخاص لتقدیم مدخالتھ أو تعلیقاتھ 
أو اقتراحاتھ قبل التنفیذ و اإلنفاذ (عندما یتم صیاغة قوانین ولوائح جدیدة لھا القدرة على التأثیر على التدفقات 

 التجاریة وقبل بدء تنفیذھا). 

شعار مسبق حول التشریعات المقدمة للتشاور العام أن یُمھد الطریق لتعزیز قدرة أصحاب المصلحة یمكن لتقدیم إ
) أیًضا كآلیة تشاور NTFCعلى االستجابة بسرعة وكفاءة. كما یُمكن استخدام اللجنة الوطنیة لتسھیل التجارة (

 فعالة. 

 

لومات واالتصاالت بصورة فعالة لنشر التجارة، التوصیة الثانیة المتعلقة بالسیاسات: استخدام تكنولوجیا المع
 خاصة المعلومات المتعلقة بالجمارك.

یُمكن أن یلعب توفیر المعلومات المتعلقة بالتجارة والجمارك والوصول إلى ھذه المعلومات من خالل تكنولوجیا 
ً في تیسیر التجارة وكذلك نقطة انطالق مھمة إلصال حات تیسیر التجارة المعلومات واالتصاالت دوراً حیویا

األخرى األكثر طموًحا. یمكن من خالل رقمنة تدفقات المعلومات نشر الجمارك والبیانات المتعلقة بالتجارة على 
جمیع الجھات الفاعلة ذات الصلة بسھولة وبشكل مستمر وسریع. كما تتیح ھذه التقنیة للھیئات التنظیمیة توفیر 

بتكالیف منخفضة. یُمكن إجراء تدفق المعلومات ھذا بسھولة أكبر عن  المعلومات الحدیثة في الوقت المناسب
طریق استخدام اإلنترنت أو أدوات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت األخرى. یُعد تطویر تكنولوجیا المعلومات 

 واالتصاالت سھلة االستخدام ھو العامل الرئیسي لالستخدام المتوقع واالستفادة من ھذا االستثمار. 

فمن خالل استخدام أدوات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، مثل أنظمة النافذة الواحدة االفتراضیة، یُمكن 
الوصول إلى جمیع القواعد واللوائح بسھولة، ویمكن تحمیل النماذج وتعبئتھا، كما یمكن تقدیم األوراق الالزمة 

توى معین من البنیة التحتیة الرقمیة، سواء من حیث إلكترونیًا. فقبل أن یصبح ھذا النظام حقیقة فإنھ یتطلب مس
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وصول المستخدم إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واإلطار القانوني الالزم الذي یغطي استخدام الوثائق 
 اإللكترونیة والتوقیعات الرقمیة. 

 

أجل تعزیز الیقین والقدرة التوصیة الثالثة المتعلقة بالسیاسات: تشجیع تطویر نظام فعال للتحكم المسبق من 
 على التنبؤ بالعملیات الجمركیة 

نظام الحكم المسبق ھو أداة مثبتة لتسھیل التجارة لكل من التجار واإلدارات الجمركیة التي تعزز الیقینیة والقدرة 
 على التنبؤ بالعملیات الجمركیة. 

در من قبل سلطة جمركیة مختصة، والتي الحكم المسبق ھو مشورة رسمیة ملزمة قبل االستیراد أو التصدیر تص
ً على البضائع المراد استیرادھا أو تصدیرھا. یُمّكن ھذا القرار التجار من  تزود مقدم الطلب بحكم محدد زمنیا
الحصول على معلومات دقیقة وُملزمة مسبقًا للمعاملة الفعلیة ولألخرى المماثلة خالل فترة محددة في المستقبل، 

وعالوة على ذلك، یتم تقلیل النزاعات  العملیات أسرع قلیلة التأخیر في وقت تخلیص المنتج المعني.وغالبًا ما تكون 
مع السلطة الجمركیة حول مسائل التعریفة والتقییم واألصل حیث أن عملیة التداول بین المسؤولین قد حدثت قبل 

إجراءات واضحة وقویة، باإلضافة  إصدار الحكم المسبق. لوجود نظام حكم متقدم وفعال، یجب أن تكون ھناك
 إلى التزام قوي من جانب اإلدارات الجمركیة. كما یُعزز خلق الوعي العام ومعرفة البرنامج من فعالیة النظام. 

 

) المتكاملة وبوابات المعلومات SWالمتعلقة بالسیاسات: تعزیز أنظمة النافذة الواحدة ( 4التوصیة الرابعة 
الجة المعامالت الخاصة بنظم النافذة الواحدة مع مستودع شامل للقوانین واللوائح التجاریة لدمج وظائف مع

 والقواعد واإلجراءات المتعلقة بالتجارة.

یُعد دمج المعلومات في موقع واحد أو أقل عدد من المواقع أحد المبادئ الھامة في نشر المعلومات. تعمل بوابات 
المعلومات التجاریة في ھذا الصدد كمنصة واحدة تستخدم لتجمیع ونشر كافة المعلومات المتعلقة بالتجارة لمختلف 

ى المتداولین من اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلقة بالتجارة الوكاالت. تُمكن أنظمة النافذة الواحدة من ناحیة أخر
والجمارك من خالل منشأة واحدة. تختلف الھیئة المسؤولة عن تشغیل نظم النافذة الواحدة في مختلف الدول 
األعضاء. في حین أن سلطات الجمارك ھي المسؤولة عن تشغیل نظم النافذة الواحدة في العدید من الدول األعضاء، 

 بعض الحاالت، تقوم وزارة االقتصاد/التجارة أو السلطات الوطنیة األخرى بھذه المھمة.  ففي

ویفضل أن  -في بیئة ما بعد انفاقیة تیسیر التجارة، تعمل العدید من البلدان النامیة في وقت واحد على نوافذ واحدة
ن ھذه الجھود إلنتاج واجھة إلكترونیة وبوابات المعلومات التجاریة. ُھناك حجة قویة للجمع بی -تكون افتراضیة 

واحدة تجمع بین قوة معالجة المعامالت من نافذة واحدة مع مستودع شامل للقوانین واللوائح والقواعد واإلجراءات 
في  TradeSenseو  PortNetوالمستندات المتعلقة بالتجارة، كما أنھ یرتبط عادة بإرشاد. یُمثل التعاون بین 

ھذه العملیة. ثانیًا، یُمكن ربط المصادر الجزئیة اإللكترونیة بمواد أخرى ذات صلة، بحیث یتم  المغرب مثاالً على
 تبسیط عملیة التنقل للمجتمع التجاري. 

 

المتعلقة بالسیاسات: رفع مستوي التعاون الدولي واإلقلیمي واالستفادة من الخبرات  5التوصیة الخامسة 
 لومات التجاریة. القُطریة الناجحة لتعزیز توافر المع

ُھناك أمثلة على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تستخدم االتفاقیات اإلقلیمیة "كمرساة" لدعم 
تحسین بیئتھا التجاریة، بما في ذلك فصول حول الشفافیة في االتفاقیات التجاریة، باإلضافة إلى توسیع نطاق 

لیشمل نظام النافذة الواحدة لتغطیة اإلرشادات. وبالنظر إلى الروابط التجاریة عند االقتضاء،  -المبادرات اإلقلیمیة 
والروابط األخرى بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ھنالك مجال للدول األعضاء لالستفادة من 

بالتجارة للعامة. التجارب الناجحة في أماكن أخرى لتطویر مبادرات محلیة لتحسین توافر المعلومات المتعلقة 
یمكن أن یساعد نقل المعرفة عالیة األداء من دول منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء اآلخرین على تحسین توافر 
المعلومات، وفي النھایة تعزیز التجارة داخل المجموعة. من ناحیة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن تیسیر التجارة 
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ة التعاون اإلسالمي أو الدول النامیة. كما یشھد العالم على المراجعة ھو جھد عالمي مستمر وال یقتصر على منظم
المستمرة لبرامج تیسیر التجارة من قبل الدول المتقدمة. لذلك، ینبغي النظر أیًضا إلى أفضل الممارسات والدروس 

ة من خالل المستفادة في تیسیر التجارة خارج دول منظمة التعاون اإلسالمي، ویمكن حتى تحقیق نقل المعرف
 الترتیبات اإلداریة مثل مذكرة التفاھم والتدریب الداخلي وتبادل الخبراء وورش العمل. 

 

 األدوات الالزمة لتنفیذ التوصیات المتعلقة بالسیاسات: 

توصي مجموعة العمل في اجتماعاتھا الالحقة بتوضیح مجاالت مجموعة عمل التجارة التابعة للكومسیك:  -
 أعاله بمزید من التفصیل.  السیاسات المذكورة

في إطار تمویل مشروع الكومسیك، یدعو مكتب تنسیق الكومسیك القتراح تمویل مشاریع الكومسیك:  -
مشروعات كل عام. ومن خالل آلیة تمویل مشروعات الكومسیك، یمكن للدول األعضاء المشاركة بمجموعات 

یتم تمویلھا من خالل منح مقدمة من مكتب تنسیق العمل أن تقوم بتقدیم مشروعات تعاون متعددة األطراف ل
الكومسیك. فیما یتصل بمجاالت السیاسات المذكورة بعالیھ، یمكن للدول األعضاء االستفادة من تمویل مشاریع 
الكومسیك؛ حیث قد یمول مكتب تنسیق الكومسیك مشاریع ناجحة في ھذا المجال. قد تشمل ھذه المشاریع تنظیم 

التدریبیة والزیارات الدراسیة وتبادل الخبراء وعقد ورش العمل وإعداد الدراسات التحلیلیة  الندوات والبرامج
 وتقییم االحتیاجات والمواد/الوثائق التدریبیة وغیرھا. 

 

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

* * * * * * * * * * * * 
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 األصل : �االنجلیز�ة
 التوصیات المتعلقة بالسیاسات الصادرة عن

 االجتماع الثالث عشر
 لمجموعة عمل الكومسیك للنقل واالتصاالت 

 
في أنقرة  2019مارس /آذار  21عقدت مجموعة عمل الكومسیك المعنیة بالنقل واالتصاالت اجتماعھا الثالث عشر في 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". أجرت مجموعة  الدولبتركیا تحت عنوان "تحسین تقییمات مشروعات النقل في 
صیات السیاسة المتعلقة بتقییمات مشروعات النقل. تمت صیاغة عمل النقل واالتصاالت خالل االجتماع، مداوالت بشأن تو

التوصیات السیاسیة باألخذ باالعتبار التقریر البحثي بعنوان "تحسین تقییمات مشروعات النقل في الدول األعضاء في الدول 
السیاسات. توصیات السیاسة اإلسالمیة" وردود الدول األعضاء على األسئلة المرسلة من قبل مكتب تنسیق الكومسیك المتعلقة ب

 ھي كما یلي: 
 

التوصیة األولى المتعلقة بالسیاسات: تصمیم إطار منھجي لتقییم مشروعات النقل، مع اإلشارة إلى األھداف واألنواع والمنھجیات 
 الُمستخدمة.

 

ز ئكصضضقى:   ئآلزئ
أمًرا غایة في األھمیة لتحقیق نتائج أفضل للمشروع إن وجود إطار ثابت لتحدید وتنسیق وتقییم وتنفیذ االستثمارات العامة یُعد 

(المشروعات) المنفذة. وسیتم دمج تقییم المشروعات لالستثمارات العامة كعملیة طویلة ومتعددة الجوانب في إطار أوسع التخاذ القرارات. 
 یجب أن یشیر إطار تقییم مشروع النقل إلى:

 تنفیذھا ومتى؛ما ھي أنواع تقییم المشاریع التي ینبغي  •
 ما ھو ھدف التقییم وكیف یتوقع أن یُسھل التقییم عملیة صناعة القرار؛ •
 الفائدة، تحلیل المعاییر المتعددة، تحلیل فعالیة التكلفة).-ما نوع التحلیل والمنھجیات المطبقة (تحلیل التكلفة •

الفائدة منھجیة -د االجتماعیة للمشروع. یعد تحلیل التكلفةعالوة على ذلك، فإن أحد األھداف الرئیسیة لتقییم المشروع ھو تحدید الفوائ
مفضلة شائعة لھذا الغرض، خاصة بالنسبة لمشاریع النقل الكبیرة. إن ھذه المنھجیة مفیدة أیًضا في حالة تمویلیة بین القطاعین العام 

 والخاص، حیث یمكن أن تكمل عملیة التقییم المالي.
 

اسات: وضع/تحسین أدلة للمستخدم والمبادئ التوجیھیة للحصول على تقییمات فعالة متناسقة لمشروع التوصیة الثانیة المتعلقة بالسی
 النقل باإلضافة إلى التنفیذ الفعال لتلك القائمة.

 
ز ئكصضضقى:   ئآلزئ

ُمعدة خصیًصا للحالة عملیات یُعد تقدیم إرشادات واضحة أمًرا ھاًما من حیث كیفیة إجراء تقییمات المشروع. یُسھل وضع أدلة للمستخدم 
تقییم المشروع بأكملھ. یمكن وضع المبادئ التوجیھیة الدولیة وأدلة االستخدام في االعتبار بالنسبة للمبادئ واألساس المنطقي العام، 

خدام إرشادات بینما یمكن وضع معاییر وإجراءات خاصة بكل بلد لتعكس السیاق الوطني بصورة أفضل. من المتوقع أن تقدم أدلة االست
 واضحة حول كیفیة إجراء تقییم المشروع، بما في ذلك:

وضع توصیف لعملیة التقییم، بخطوات محددة بوضوح، تضم تحدید المشروع وتحلیل الطلب وتحلیل الخیارات وخیارات  •
 االستدامة المالیة والعائد على المشروع وعلى رأس المال الخاص والتحلیل االقتصادي وتحلیل المخاطر.

 المعاییر المنھجیة، مثل التكالیف والمنافع النموذجیة التي یتعین إدراجھا، وتقنیات التعامل مع تسییل الفوائد وما إلى ذلك. •
یمكن مراجعة معلمات اإلدخال القیاسیة، مثل مدة المشروع ومعدل الخصم وقیم الوقت وقیمة العمر اإلحصائي، وما إلى ذلك  •

 دوریًا. 

واءمة في تقییمات مشروعات النقل في مصداقیة النتائج. وعالوة على ذلك، فإنھ یساھم في القدرة على مقارنة نتائج یُساھم التوحید والم
 التقییم، والتي قد تكون مفیدة لتحدید أولویات المشاریع. 
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فادة من التوصیة الثالثة المتعلقة بالسیاسات: تطبیق تقییمات مشروع النقل كجزء رئیسي من دورة المشروع واالست
 البیانات/المعلومات عالیة الجودة كذلك الدروس المستفادة من تنفیذ المشروع (المشاریع) السابقة.

 

ز ئكصضضقى:   ئآلزئ
یُستخدم تقییم المشروع عادة باعتباره عملیة أوسع كتقییم مسبق لمشروع ذلك لتبریر قرار االستثمار. فبعیًدا عن أن یكون محصوراً في 

مرحلة ما قبل دراسة الجدوى، ینبغي أیضاً إجراء تقییم للمشروع في مرحلتي أثناء وما بعد التنفیذ. وعالوة على ذلك،  البُعد السابق في
تعتمد تقییمات المشروع بالضرورة على البیانات والمعلومات المناسبة. ومن أجل تحسین جودة التقییمات، ینبغي جمع بیانات المشروع 

 الوطنیة ذات الصلة ألغراض الرصد وتولید المشروع المقبل كدراسات مرجعیة.ومعلوماتھ وإتاحتھا للسلطات 
 

یط باإلضافة إلى ذلك، تُعد مراقبة عملیة تنفیذ المشروع وإجراء تقییم منھجي بعد انتھاء المشروع من األمور بالغة األھمیة لمقارنة التخط
 ثناء تنفیذ المشروع وتوفیر الدروس المستفادة للتقییم المقبل للمشاریع.   والتنفیذ. سیتیح ھذا وضع التقییم المرجعیة واألداء الُمحقق أ

 
التوصیة الرابعة الخاصة بالسیاسیات: التشجیع على تعزیز قدرة تقییم مشاریع النقل من خالل وضع نظام إلصدار الشھادات الرسمیة 

 ش العمل وما إلى ذلك.  للكفاءات وتبادل الخبرات والبرامج التدریبیة والندوات والمؤتمرات وور
 

ز ئكصضضقى:   ئآلزئ
تُعد القدرة المؤسسیة والبشریة الكافیة ذات أھمیة قصوى لدعم تقییم أفضل لمشروع النقل. كما أنھ ضروري لوجود إطار تقییم أوسع 

 ى، من خالل:مذكور أعاله وتسھیل عملیة صنع القرار. یُمكن تعزیز القدرة على تقییم مشروعات النقل، من بین أمور أخر

 وضع وتنفیذ البرامج التدریبیة والندوات والمؤتمرات وورش العمل للموظفین العمومیین وممثلي القطاع الخاص. •
تعزیز المعرفة والخبرة في تقییم المشاریع في مراكز الخبرة. سیعزز تجمیع المعرفة والخبرة القدرة على تعمیم تقییم المشروع  •

 في عملیة اتخاذ القرارات المتعلقة باالستثمار. 
 تشجیع تبادل الممارسات الجیدة بین الوكاالت والھیئات المشاركة في تقییم مشروع النقل.  •
تشجیع وضع نظام إصدار الشھادات الرسمیة للكفاءات على المستوى الوطني، لكل من الموظفین العمومیین والخبراء  •

 الخارجیین. 

 
 األدوات الالزمة لتنفیذ التوصیات المتعلقة بالسیاسات:

ح مجاالت السیاسات المذكورة توصي مجموعة العمل في اجتماعاتھا الالحقة بتوضی فریق عمل الكومسیك المعني بالنقل واالتصاالت:
 أعاله بمزید من التفصیل.

في إطار تمویل مشروعات الكومسیك، یدعو مكتب تنسیق الكومسیك إلجراء مشروعات سنویة. ومن  تمویل مشروعات الكومسیك:
تعاون متعددة خالل آلیة تمویل مشروعات الكومسیك، یمكن للدول األعضاء المشاركة في فرق العمل أن تقوم بتقدیم مشروعات 

األطراف لیتم تمویلھا من خالل منح مقدمة من مكتب تنسیق الكومسیك. وبالنسبة للمجاالت الخاصة بالسیاسات المذكورة أعاله، یمكن 
للدول األعضاء االستفادة من آلیة تمویل مشروعات الكومسیك، ولمكتب تنسیق الكومسیك أن یقوم بتمویل المشروعات التي اجتازت 

في ھذا الصدد. قد تشمل ھذه المشروعات تنظیم الندوات والبرامج التدریبیة والزیارات الدراسیة وتبادل الخبراء وعقد ورش التصفیات 
 العمل وإعداد الدراسات التحلیلیة وتقییم االحتیاجات والمواد/الوثائق التدریبیة.

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

* * * * * * * * * 
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 األصل : �االنجلیز�ة

 
 التوصیات المتعلقة �السیاسات الصادرة عن

 االجتماع الثالث عشر
 لمجموعة عمل الكومسیك المعنیة �السیاحة

 
في أنقرة  2019سبتمبر/أیلول  13اجتماعها الثالث عشر في ) TWGعقدت مجموعة عمل الكومسیك المعنیة �السیاحة (

بتر�یا تحت عنوان "استراتیجیات إدارة المقاصد السیاحیة المستدامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي." وقامت 
سیاحیة المستدامة في الدول مجموعة العمل المعنیة �السیاحة خالل االجتماع �عقد مداوالت حول استراتیجیات إدارة المقاصد ال

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في القطاع السیاحي. وتوصل المشار�ون بناًء على تلك المداوالت إلى �عض 
 التوصیات المتعلقة �السیاسات.

 
ث ةتذ  ل �ظ ادئ لك خإلك ةقت ب  تئصعن ب ئكَص ذ� د ئكئصبنف ئكعئخك ككصخئ ة. ةضم� زئ �ئكحنئ ب  ب ئآلهكو ئكصئعكق شن م �� ككصمئذخ ئكئ

ة هةقكنف  د�ئ ثكى غى ئكصخئ ث ئألمئئث ئكص ل بˇ هخ ثكن ب ئكص ب ئكقنص زكحك ذ  ث ئإلعئصئخˇ هةعذ� ل دئ � ة ه ؟ ئكقتذئ �ضئ ب ه ئكٮخد�
بˇ �ثكظ ر�ئخب ئكمعى ئكحنئحى  لن ة ؤعإل بˇ ه�جدئ؟ حصإل ب غى ئكحنئح ثكن تنظ ذ�ئخب ئآلعصئك ئكص وˇ هةخ ثت ئآلخم ا ؤكو ئك ئكئحد

ب.  ل ب ئكصحئتئ  حمك ئكحنئح
 

ز ئكصضضقى:   ئآلزئ
حینما یتم تأسیس ثقافة السیاحة في المقصد، فمن المحتمل أن ُ�شارك السكان المحلیون أكثر في عملیات صناعة القرار 
وحیث أنهم المالكون الحقیقیون للمقصد، فمن المرجح أن �قوموا �حمایتها. على سبیل المثال، عندما �قوم األجانب �االستحواذ 

لسیاحیة ممن یوظفون األجانب و�ستوردون المدخالت والمواد الخام، فسیتم عزل السكان المحلیین عن على االستثمارات ا
المقصد والموارد. و�التالي، �جب تشجیع المشار�ة المحلیة في �ل قناة ُممكنة وتیسیرها مع االستمرار في تحسین الفوائد 

تشمل هذه األدوات النسبة المئو�ة لقواعد التوظیف المحلیة، المباشرة وغیر المباشرة وسلسلة القیمة للسكان المحلیین. و 
والحضانة، والتسهیالت االئتمانیة، ودعم رواد األعمال المحلیین المحتملین، ودمج المنتجات المحلیة في سلسلة التور�د 

 نى. السیاحي، وتعز�ز ثقافة السیاحة المستدامة مع تقلیل التسر�ات من االقتصاد المحلي إلى الحد األد
 

ز ئكصعئيند  زئ و آ ب عك ل ب ئكصحئتئ ب ئكحنئح ب كئضصن ة ئآلخئ؟ ئكدئنحن ل�سدئ ثتيت  ة. ة زئ �ئكحنئ ب  ب ئكصئعكق ب ئكبئمن شن م ئكئ
ب  ة ئكعإلجن تنظ ئألجدئ؟ئ لظ ةخ ثتخب زكفيئ  ة ئكص لك ئكص�سدئ ب  تصمع ل لقئاف  ب ةغند ئكصضئح كدشت آخئ؟ �ف اكت  ب هئةفئفن ئكتهكن

ـ. هتئ ثق� ئآل لئ إل ةئ  عضت
 

ز ئكصضضقى:   ئآلزئ
إن أحد أهم العوامل لتحقیق نتائج مستدامة على مستوى المقصد هو المراقبة الفعالة والمستقلة للممارسات الحالیة في الواقع. 
ونظًرا ألن الوجهات ستختلف �صورة �بیرة، حیث إنه من الهام تطو�ر بروتو�والت المراقبة �طرق محددة للسیاق وذات مغزى 

تحدید موقفها فیما یتعلق �مناخها السیاحي العام، استناًدا إلى مكان تواجدها في نماذج محلي. یتعین على �ل دولة عضوًا 
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دورة حیاة المقصد، وما هي مواردها السیاحیة، وما میزانیة السیاحة اإلجمالیة التي تستند إلیها القائمة المقترحة لمؤشرات 
انات صالحة وموثوقة عبر هذه القطاعات �طرق من ). یتضمن ذلك عملیة مستمرة للحصول على بیKPIاألداء الرئیسیة (

 الناحیة المثالیة تؤدي إلى مقارنات عبر البالد. 
 

ب  ب ككحنئح ثئصك ب هئكص ثئكن ب ئك د ئكصكصمز ب هغن ثتيت ئكصمئذخ ئكصكصمز ة. ة زئ �ئكحنئ ب  ب ئكصئعكق ب ئكبئكب شن م ئكئ
ب ئآل شت هحصئيئهئ صم�ك ا ئكصقئ ذ فتذب ئزئنعئ ا ئإلعئصئخ لك خإلك ئآلخث غى ئإلعئٮئ لظ ئجئضئ ؟  جف هئكٮقئ

ب.  عكو ئكحنئح
 

ز ئكصضضقى:  ئآلزئ
تشتمل المقاصد على عوامل جذب طبیعیة وثقافیة مختلفة �مستو�ات مختلفة من القابلیة للتأثر �أنواع وأحجام مختلفة من 

دارة التعرض للنشاط السیاحي. النشاط السیاحي. فیجب تحدید الموارد الحالیة والمحتملة للمقاصد، والقضاء على التهدیدات، و�
و�جب أن �قتصر تخصیصها على قدرتها على التعامل مع حجم السیاحة. وال ینطبق هذا فقط على الموارد الطبیعیة واألنواع 
ولكن أ�ًضا على الموارد الثقافیة مثل نمط الحیاة للسكان المحلیین. ُ�مثل التأثیر السیاحي تحدي هام للعدید من المقاصد 

یة. هنالك مخاوف �شأن استهالك الطاقة واستنزاف الموارد و�دارة النفا�ات وتأثیرات السیاحة على الحیاة البر�ة واالحتباس السیاح
الحراري. وفي هذا الصدد، سیتم معالجة القدرات االستیعابیة والتراخیص الخضراء والتشر�عات في منطقة منظمة التعاون 

 یئًیا.اإلسالمي لخلق سیاحة أكثر مسؤولیة ب
 

ب ئكحئئج هئكدزمل  ب هصد�ٮ ب ئكئضمعن هص لبف ئكصحئ ب ( � م ة ئكصضك ب: فت يئظ ؤخخئك ئيكنئ ز �ئكحنئ ب  ب ئكصئعكق �ع ب ئكدئ شن م ئكئ
ب  � ئكصدةٮض �ئكن ب هةقكنف ئكئ ثكن ثنئب ئكص ب ئك و ممعن ثفئط عك ب هئك � ـ ؤكو حصئ ب ئكئى ةهت ل ب ئإلزئتئ ب) كئصم�ف آمخض ئكٮنٮن

ب.  �ئكحنئح
 

ز ئكصضضقى:  ئآلزئ
�جب تعو�ض اآلثار الجانبیة السلبیة للسیاحة من قبل الجهات الفاعلة المسؤولة أو المستفیدة منها. ونظًرا ألن األنشطة 
السیاحیة المختلفة تخلق ضغوًطا على نوعیة الحیاة المحلیة، فینبغي دفع تكالیف استخدام الموارد التي تعود عادًة للسكان 

تعز�ز فوائد السیاحة تجاه السكان المحلیین. �مكن تقد�م ضرائب السائح، ورسوم الهبوط، المحلیین واستخدامها، في حین �جب 
ورسوم الدخول إلى المواقع، وضرائب النفا�ات وما إلى ذلك للحصول الموارد المالیة الالزمة لالستثمار في االستدامة وتصحیح 

 العواقب السلبیة.  
 

ب:  ز �ئكحنئ ب  ب ئكصئعكق لح ب ئكجئ شن م التخطیط والتسو�ق الفعال للمقصد �طر�قة ُتلبي العرض والطلب على المستوى ضمان ئكئ
 األمثل والتنوع. 

 
ز ئكصضضقى:  ئآلزئ

تتضمن السیاحة الجماعیة أعداًدا �بیرة من السیاح ممن لدیهم قدرة إنفاق منخفضة نسبًیا. فوفًقا لإلحصاءات السیاحیة، �أنه 
إنفاقهم لم یرتفع �الصورة المطلو�ة. یبلغ اإلنفاق الحالي في منظمة التعاون اإلسالمي على الرغم من تزاید عدد السیاح، إال أن 
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دوالر أمر�كي لكل سائح وهو أقل �كثیر من المتوسط العالمي. لذلك، تحتاج أنشطة تطو�ر وتسو�ق المنتجات  750حوالي 
ید من المنتجات السیاحیة المحتملة والتي إلى استهداف أسواق أقل حساسیة لألسعار. لدى منظمة التعاون اإلسالمي العد

 �مكنها جذب أسواق متنوعة من خالل عملیة التخطیط والتسو�ق الفعالة. 
 

ة: زئ �ئكحنئ ب  ة ئكصئعكق شنئ م ب كئضفنث ئكئ ة ئكإلرل  ئآلخهئ
 

توصي مجموعة العمل في اجتماعاتها الالحقة  مجموعة عمل الكومسیك المعنیة �السیاحة: −
 بتوضیح مجاالت السیاسات المذ�ورة أعاله �مز�د من التفصیل.

 
في إطار تمو�ل مشروعات الكومسیك، یدعو مكتب تنسیق  تمو�ل مشروعات الكومسیك: −

الكومسیك إلجراء مشروعات سنو�ة. ومن خالل آلیة تمو�ل مشروعات الكومسیك، �مكن للدول 
األعضاء المشار�ة في فرق العمل أن تقوم بتقد�م مشروعات تعاون متعددة األطراف لیتم تمو�لها 

. و�النسبة للمجاالت الخاصة �السیاسات من خالل منح مقدمة من مكتب تنسیق الكومسیك
المذ�ورة أعاله، �مكن للدول األعضاء االستفادة من آلیة تمو�ل مشروعات الكومسیك، ولمكتب 
تنسیق الكومسیك أن �قوم بتمو�ل المشروعات التي اجتازت التصفیات في هذا الصدد. قد تشمل 

ارات الدراسیة وتبادل الخبراء وعقد ورش هذه المشروعات تنظیم الندوات والبرامج التدر�بیة والز�
 العمل و�عداد الدراسات التحلیلیة وتقییم االحتیاجات والمواد/الوثائق التدر�بیة.

 
وفي أثناء اجتماعات  منتدى السیاحة �القطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسیك: −

ومسیك، قد یوضح المنتدى منتدى السیاحة �القطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي / الك
 �التفصیل مجاالت السیاسة العامة المذ�ورة أعاله والمجاالت الفرعیة من منظور القطاع الخاص.

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * 
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 األصل : �االنجلیز�ة

 الصادرة عن السیاسات � المتعلقة توصیاتال
 الثالث عشر االجتماع

 لمجموعة عمل الكومسیك للزراعة
 

في أنقرة، بتر�یا تحت عنوان  2019فبرایر  21) بنجاح اجتماعها الثالث عشر في AWGعقدت مجموعة عمل الكومسیك للزراعة (
 "مراجعة سیاسات التجارة الزراعیة لتعز�ز التجارة الزراعیة داخل منظمة التعاون اإلسالمي". 

ز�ز التجارة الزراعیة داخل خالل االجتماع، أجرت مجموعة عمل الكومسیك للزراعة مداوالت �شأن سیاسات التجارة الزراعیة السلیمة لتع
 منظمة التعاون اإلسالمي. �انت وثیقة غرفة االجتماعات، التي تم إعدادها وفقًا للنتائج الرئیسیة لتقر�ر البحث الذي تم إجراؤه خصیصاً 

دخل الرئیسي لالجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل الكومسیك للزراعة والمخصص إلجا�ات الدول األعضاء على أسئلة السیاسة، هي الم
للمناقشات. اتفق المشار�ون في أثناء االجتماع على التوصیات الخاصة �السیاسات والتي تضمنتها الوثیقة الصادرة عن االجتماع. تشمل 

 الوثیقة الحالیة التوصیات الخاصة �السیاسات التي أبرزها االجتماع.

لمتخصصة وشهادات الحالل من خالل تنو�ع المنتجات والعالمات التجار�ة : الترو�ج للمنتجات الزراعیة ا1التوصیات المتعلقة �السیاسات 
 واستراتیجیات التسو�ق والحمالت اإلعالنیة.

 

ز ئكصضضقى:  ئآلزئ

ُتواجه الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي منافسة من �عضها البعض في منتجات زراعیة ُمحددة وفي �عض األسواق في 
جمیع أنحاء العالم. وهذا �جعل من ترو�ج التجارة الزراعیة داخل منظمة التعاون اإلسالمي قضیة تمثل تحد�ًا. تحتاج سیاسات تیسیر 

تنو�ع المنتجات ووضع العالمات التجار�ة إلى استراتیجیات التسو�ق والحمالت اإلعالنیة، إلى تصمیمها وتنفیذها  التجارة والتي تتراوح بین
في الدول األعضاء. تحتاج الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى الترو�ج للمنتجات الزراعیة المتخصصة لزمالئها من الدول 

 مي في ظل فهم متبادل للمنافع �صورة أكثر تحدیدًا.  األعضاء في منظمة التعاون اإلسال

هنالك مجموعات من المنتجات الرئیسیة والتي �مكن أن تكون حاسمة في تعز�ز التجارة الزراعیة داخل منظمة التعاون اإلسالمي، لكنها 
المنتجات ذات أهمیة قصوى �النسبة ال تخضع لحما�ة عالیة من التعر�فات الجمر�یة. وُتعد قضا�ا توحید المعاییر واإلصدار لهذه 

لواضعي السیاسات. وعلى هذا النحو، فإن عملیة إصدار شهادة حالل لمنتجات اللحوم، في �افة أنحاء منطقة منظمة التعاون اإلسالمي 
جات اللحوم. �ما هي ُ�عد سیاسي حاسم والذي �مكن استخدامه �فعالیة لتعز�ز التجارة الزراعیة داخل منظمة التعاون اإلسالمي في منت

�جب معالجة مشكلة إصدار شهادات حالل ضمن منظور أوسع للتصنیف واإلعالن وتوحید المعاییر. وفي هذا الصدد، تحتاج الدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى التفكیر في استراتیجیات فعالة للترو�ج والتسو�ق للمنتجات الزراعیة المتخصصة والحالل 

 إنتاج هذه المنتجات جهدًا خاصًا. حیث یتطلب 

 

: تعز�ز التعاون التجاري (مثل تعز�ز االستثمارات الزراعیة، و�لغاء تأشیرات العمل، وما إلى ذلك) 2التوصیات المتعلقة �السیاسات 
ن الدول األعضاء في والتعاون غیر التجاري (مثل تبادل أفضل الممارسات والخبرات التقنیة، ووضع معاییر السالمة، وما إلى ذلك) بی

 منظمة التعاون اإلسالمي في المجاالت المتعلقة �التجارة الزراعیة . 
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ز ئكصضضقى:  ئآلزئ

من تتباین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في الوفرة النسبیة لألراضي والموارد الطبیعیة والموارد المالیة. وُ�عد هذا النوع 
نافذة من الفرص في التعاون التجاري. وهنالك �الفعل �عض المشار�ع المشتر�ة بین دول منظمة التعاون التنوع مصدرًا للتكامل و�فتح 

اإلسالمي. �جب تصمیم وتنفیذ سیاسات لتحفیز التعاون التجاري بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال االستثمار 
ین دولتین على األقل من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. فقد تكون إزالة الزراعي، حیث إنه یز�د �صورة مباشرة التجارة ب

 تأشیرات العمل على سبیل المثال، إجراًء ملموسًا في السیاسة العامة والذي ُ�مكن أن ُ�سهم في التعاون التجاري.

 

من حیث الخبرة الفنیة والمهارات ومعاییر السالمة  سیسهل التعاون غیر التجاري بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
التجارة البینیة داخل منظمة التعاون اإلسالمي في المنتجات الزراعیة. تمتلك الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي �طبیعة الحال 

مال البشري. لهذا السبب، على الدول مجموعة متنوعة من معاییر السالمة وأنظمة معلومات السوق والمؤسسات السوقیة وأسهم رأس ال
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إیالء اهتمام خاص للسیاسات التي من شأنها دعم الُمشار�ة الفعالة لحاالت أفضل الممارسات 

 في مجال الزراعة والتجارة الزراعیة. 

 

مة التجارة العالمیة �شأن الزراعة. لذلك، یتعین على جمیع عالوة على ذلك، یتماشى هذا الموضوع مع القواعد الواردة في اتفاقیة منظ
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، العضوة أ�ضًا في منظمة التجارة العالمیة، االنتباه إلى جوانب التعاون التجاري وغیر 

 التجاري.

والترتیبات الثنائیة في المنتجات الرئیسیة (مثل السكر واللحوم ومواد : الترو�ج لخفض التعر�فة الجمر�یة 3التوصیات المتعلقة �السیاسات 
 التغذ�ة للحیوانات والبذور الز�تیة والحیوانات الحیة)

 

ز ئكصضضقى:  ئآلزئ

عین على وفقًا التفاقیة منظمة التجارة العالمیة، ُ�عد تخفیض التعر�فة الجمر�یة ضرورة للتجارة متعددة األطراف واإلقلیمیة والثنائیة. یت

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تحقیق نظام تجاري أكثر مالءمة االمتثال لقواعد التجارة العالمیة.  

ي لوحظت حما�ة عالیة للتعر�فات داخل منظمة التعاون اإلسالمي �النسبة ألقسام المنتجات الرئیسیة والمنتجات (الُمحددة في التقر�ر البحث

رة لتجامثل السكر واللحوم والمواد الغذائیة للحیوانات والبذور الز�تیة والحیوانات الحیة) والتي من شأنها أن تكون فعالة للغا�ة في تعز�ز ا

الزراعیة البینیة داخل منظمة التعاون اإلسالمي. ستستفید الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خفض التعر�فات الجمر�یة، 

خاصة في أقسام المنتجات الرئیسیة والمنتجات المحددة على أساس نمو الطلب البیني داخل المنطقة والحصة التجار�ة البینیة المنخفضة 

 قة. داخل المنط

تمت اإلشارة في التقر�ر البحثي إلى أن نسبة �بیرة من أزواج الدول المصدرة والمستوردة والتي تتطابق مع �ونها شر�اء محتملین في 

جاري التجارة المتبادلة المنفعة، لیس لدیها اتفاقیات تجار�ة مع �عضها البعض حتى اآلن. و�التالي، هنالك مجاًال �بیرًا لتحسین األداء الت

والفوائد المرتبطة �ه للدول األعضاء من خالل اتفاقات ثنائیة یتم الشروع فیها لتغطیة المنتجات (الحیوانات الحیة واللحوم والسكر�ات 

 ومواد التغذ�ة للحیوانات والبذور الز�تیة) المحددة في التحلیل.
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(نظام األفضلیة التجار�ة بین  TPS-OICاألطراف (مثل  : تطو�ر وتنفیذ الترتیبات التجار�ة متعددة4التوصیات المتعلقة �السیاسات 
 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي)) بهدف المساهمة في تطو�ر التجارة الزراعیة التعاونیة والمستدامة. 

ز ئكصضضقى:  ئآلزئ

المز�د من االتفاقیات/الترتیبات التجار�ة داخل �مكن أن �ساعد تطو�ر وتنفیذ خطط الوصول إلى األسواق التفضیلیة، �اإلضافة إلى إبرام 
مع  األقالیم وعبر األقالیم البلدان األعضاء على اإلستفادة من الدینامیكیات القو�ة اإلقلیمیة للتبادل التجاري الزراعي من خالل التعاون 

 نتنشأ عأن  نلتي یمکرة التجااتکالیف  رییمکانیة تغإلتفضیلیة مع تقلیل ا مألسهالشر�اء اإلقلیمیین لتحر�ر التجارة الزراعیة على ا
وفي هذا الصدد، �عطي نظام التجارة التفضیلیة بین الدول األعضاء في منظمة المؤتمر إلقلیمیة. ت االتفاقیات أو التفضیالام ادستخا

لبدء مثل هذا األساس ) (نظام األفضلیة التجار�ة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي) فرصة هامة TPS-OICاإلسالمي (
 لتحر�ر التجارة الزراعیة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

: تعز�ز قدرة الدول األعضاء على جمع بیانات التجارة الزراعیة و�دارتها ونشرها بهدف تصمیم 5التوصیات المتعلقة �السیاسات 
 سیاسات تجار�ة زراعیة سلیمة وقائمة على األدلة. 

ز ئكصضضقى:  ئآلزئ

ل �ل ُتعوق محدود�ة توافر البیانات الموثوقة والمتسقة في الوقت المناسب �شأن التجارة الزراعیة اتخاذ القرارات القائمة على األدلة من قب
اإلسالمي  من الجهات الفاعلة في القطاعین العام والخاص في الدول األعضاء. ُهناك �عض المبادرات الهامة تحت مظلة منظمة التعاون 

) ICDT) والبوا�ة اإللكترونیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (OIC-StatComمثل اللجنة اإلحصائیة لمنظمة التعاون اإلسالمي (
 والُمسماة بـ"خر�طة التجارة لمنظمة التعاون اإلسالمي". قد یتم تصمیم وتنفیذ مشار�ع جدیدة إلى جانب االستفادة �صورة أكثر فاعلیة من

ألدوات الحالیة، لتحدید مدى توافر البیانات والمشكالت المتعلقة �الموثوقیة في تدابیر سیاسة التجارة الزراعیة في جمیع أنحاء منظمة ا

 . التعاون اإلسالمي

 األدوات الالزمة لتنفیذ التوصیات المتعلقة �السیاسات:

الالحقة بتوضیح مجاالت السیاسات المذ�ورة أعاله �مز�د من  مجموعة عمل الكومسیك للزراعة: توصي مجموعة العمل في اجتماعاتها
 التفصیل. قد تعقد مجموعات عمل الزراعة والتجارة التا�عة للكومسیك اجتماعات/أ�حاث ُمشتر�ة حول سیاسات التجارة الزراعیة. 

لمشروعات سنو�ًا؛ �حیث یتسنى للدول تمو�ل مشروعات الكومسیك: في إطار تمو�ل مشار�ع الكومسیك، یدعو مكتب تنسیق الكومسیك 
األعضاء المشاِر�ة �مجموعات العمل، في إطار تمو�ل مشروع الكومسیك، تقد�م مشروعات تعاون متعددة األطراف تمولها المنح المقدمة 

ة من آلیة تمو�ل من مكتب تنسیق الكومسیك. و�النسبة للمجاالت الخاصة �السیاسات المذ�ورة أعاله، �مكن للدول األعضاء االستفاد
مشار�ع الكومسیك، ولمكتب تنسیق الكومسیك أن �قوم بتمو�ل المشار�ع الناجحة هذا الصدد. قد تشمل هذه المشار�ع تنظیم الندوات 

ثائق التدر�بیة والبرامج التدر�بیة والز�ارات الدراسیة وتبادل الخبراء وعقد ورش العمل و�عداد الدراسات التحلیلیة وتقییم االحتیاجات والمواد/الو 
 وغیرها.

) ومر�ز األ�حاث اإلحصائیة واالقتصاد�ة واالجتماعیة والتدر�ب للدول SMIICمعهد التوحید القیاسي والمعاییر للدول اإلسالمیة (
قتصاد�ة ): ُ�مكن استخدام مرافق معهد التوحید القیاسي والمعاییر للدول اإلسالمیة ومر�ز األ�حاث اإلحصائیة واالSESRICاإلسالمیة (

 ك).واالجتماعیة والتدر�ب للدول اإلسالمیة (مثل اللجنة اإلحصائیة لمنظمة التعاون اإلسالمي، واللجان الفنیة التا�عة للمعهد، وما إلى ذل

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

* * * * * * * *  
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 األصل : �االنجلیز�ة
 ات الصادرة عنالسیاسالمتعلقة بتوصیات ال

 االجتماع الثالث عشر

 لمجموعة عمل الكومسیك للتخفیف من حدة الفقر 

). خرجت PAWGتم عقد جلسة مناقشة السیاسات خالل االجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل التخفیف من حدة الفقر (
السیاسیة الُمحددة لتحسین الحصول على الخدمات الصحیة، خاصة بالنسبة للفقراء، في مجموعة العمل ببعض التوصیات 

منظمة التعاون اإلسالمي وتقریب السیاسات بین الدول األعضاء حول ھذه القضیة الھامة. برزت المشورات المستعرضة 
صول على الخدمات الصحیة في الدول أدناه والخاصة بالسیاسات في ضوء المخرجات الرئیسیة للتقریر البحثي بعنوان "الح

األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي" وردود الدول األعضاء لالستبیانات الخاصة بالسیاسات المرسلة من قبل مكتب تنسیق 
 الكومسیك.

 
التوصیة األولى المتعلقة بالسیاسات: وضع استراتیجیة/سیاسة تتضمن خطط دفع وتأمین صحي جیدة التصمیم لتحقیق 

 ة صحیة شاملة.تغطی

 األساس المنطقي: 

إن الحصول على الخدمات الصحیة ھو أمر بالغ األھمیة لإلنسان. ومع ذلك، فیعد الحصول الخدمات الصحیة دون التعرض 
لمخاطر مالیة تحدیًا أكبر. وفي ھذا الصدد، تعد التغطیة الصحیة الشاملة أحد األصول الھامة التي تمكن الناس، بخاصة 

الحصول على الخدمات الصحیة دون التعرض لخطر مواجھة أي مصاعب مالیة. ولضمان حصول جمیع الناس  الفقراء، من
على الخدمات الصحیة الجیدة التي یحتاجون إلیھا، تضم التغطیة الصحیة الشاملة خدمات في الخدمات الصحیة التعزیزیة 

 والوقائیة والعالجیة والتأھیلیة والتخفیفیة. 

تفصیلي والفھم ألبعاد التغطیة الصحیة الشاملة، یجب فحص المؤشرات التي یتم رصدھا على نطاق  للحصول على تحلیل
واسع مثل متوسط العمر المتوقع ووفیات األمھات ومعدل وفیات األطفال دون الخامسة من العمر بعنایة. یشیر العمر المتوقع  

لصحي للدولة في توفیر الرعایة الوقائیة والعالجیة والتأھیلیة عند الوالدة كونھ مؤشر رئیسي، إلى مدى فاعلیة عمل النظام ا
والتخفیفیة. ازداد العمر المتوقع عند الوالدة بصورة مطردة في دول منظمة التعاون اإلسالمي خالل الفترة. ومع ذلك، الیزال 

األمھات ومعدالت وفیات متوسط منظمة التعاون اإلسالمي یقبع خلف المتوسط العالمي. ویُالحظ ذات الوضع في وفیات 
األطفال دون الخامسة. تختلف الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي عن المتوسط العالمي في جمیع ھذه المؤشرات. 

 وعالوة على ذلك، تختلف اإلنجازات في العمر المتوقع بصورة ملحوظة في مختلف الدول األعضاء. 

من  -صول على الخدمات الصحیة ورفاھیة المواطنین. تُعد التغطیة الصحیة الشاملة في ھذا السیاق، ُھناك عالقة قویة بین الح
أحد المكونات األساسیة في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة والقضاء   -خالل ضمان حصول الجمیع على الخدمات الصحیة 

ة إلى تصمیم خطط التأمین الصحي على الفقر. كوسیلة لجمع المخاطر وتوسیع نطاق تغطیة الخدمات الصحیة ظھرت الحاج
 بعنایة. 

 

: تعزیز الرعایة الصحیة األولیة بصفة خاصة في المناطق األكثر فقراً من خالل تشجیع التوصیة الثانیة المتعلقة بالسیاسات
  الوقائیة.العاملین الصحیین المھرة على العمل في المناطق الریفیة والنائیة وتعزیز الصحة المتكاملة والتدخالت 

 األساس المنطقي: 

تُعد الرعایة الصحیة األولیة باعتبارھا الرعایة الصحیة األساسیة في جمیع أنحاء العالم أساسیة لرفاھیة الشعب البدنیة والنفسیة 
لعالمیة واالجتماعیة. ویأتي تعزیز آلیات الرعایة الصحیة األولیة على نحو متزاید على أجندة الحكومات حیث تثبیت التجربة ا

نجاحھا. ومع ذلك، ھناك تحدیات مستمرة والتي تُؤثر سلبًا على الحالة الصحیة للمجتمعات. فاألمراض غیر المعدیة آخذة في 
 االرتفاع على المستوى العالمي. وال یزال ضمان وجود آلیات مستدامة لصحة األم والطفل یشكل تحدیاً للعدید من الدول. 
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عایة الصحیة األولیة تحدیًا خطیًرا في العدید من دول منظمة التعاون اإلسالمي نظًرا لعدم یُمثل الحصول على خدمات الر
كفایة البنیة التحتیة الصحیة، وعدم القدرة البدنیة الحصول علیھا بجانب اإلنفاق الشخصي الھائل و/أو عدم كفایة القوى العاملة 

دخالت التي ستضمن خدمة رعایة صحیة فعالة من حیث التكلفة، الصحیة. وفي ھذا السیاق، ظھرت الحاجة إلى النظر في الت
بما في ذلك تشجیع العاملین الصحیین المھرة على تقدیم الخدمات في المناطق الریفیة والنائیة وتعزیز الوعي المجتمعي وآلیات 

راء فحوصات منتظمة باعتباره الرعایة الصحیة األولیة المتكاملة (التعزیزیة والوقائیة). عالوة على ذلك، یجب القیام بإج
 العنصر الرئیسي للرعایة الصحیة األولیة. 

 

تشجیع مشاركة القطاع الخاص في توفیر رعایة صحیة آمنة عالیة الجودة بشراكة وثیقة التوصیة الثالثة المتعلقة بالسیاسات: 
 مع السلطات العامة بآلیات مراقبة ُمصممة تصمیما جیدا.

 األساس المنطقي: 

لتمویل العام أمًرا حاسًما لتحقیق استدامة التغطیة الصحیة الشاملة. فمن أجل ضمان الحمایة المالیة لكافة األفراد والوصول یُعد ا
العادل إلى الخدمات الصحیة الجیدة، فإن تخصیص حصة كبیرة في المیزانیة الحكومیة دون المساس بالخطط أو األولویات 

ومع ذلك، وبالنظر إلى قیود المیزانیة في العدید من الدول، ظھرت الحاجة إلى تعبئة  الوطنیة األخرى، ھو أمًرا ضروریًا.
موارد محلیة إضافیة لتحقیق تغطیة صحیة شاملة. فیُمكن بھذه الطریقة أن تلعب المبادرات الخاصة دوًرا ھاًما في إكمال 

قدیم خدمات الصحة العامة (مثل عدم كفایة الجھود العامة. على سبیل المثال، من أجل سد الثغرات وأوجھ القصور في ت
الموارد البشریة والبنیة التحتیة المادیة)، شرعت حكومة إندونیسیا بنشاط في تشجیع القطاع الخاص للمساھمة في تقدیم 

% من الرعایة 60الخدمات الصحیة.  وفي ھذا اإلطار، یقوم مقدمو الرعایة الصحیة الخاصون حالیًا بتغطیة ما یصل إلى 
 لصحیة في دولة إندونیسیا (بخاصة الرعایة في المستشفیات).ا

على الجانب اآلخر، ھنالك حاجة لوضع آلیة مراقبة ُمصممة تصمیًما جیدًا. إن التشریعات التي عفا علیھا الزمن، واالفتقار 
إلى إنفاذ لوائح الصحة العامة والقطاع الخاص غیر الخاضع للتنظیم على نطاق واسع، من شأنھا ترك المستھلكین دون حمایة. 

) تقییم ما إذا 1طط تنظیمیة فعالة لتوجیھ القطاع الخاص وتجنب فشل السوق من أجل (لذلك، ستحتاج الحكومات إلى وضع خ
) فحص إلى أي مدى یمكن للمرضى من خلفیات 2كانت خدمات الرعایة الصحیة الخاصة آمنة وفعالة وذات نوعیة جیدة، (

) استكشاف كیف یؤثر 3یل الحواجز، و (اجتماعیة واقتصادیة واجتماعیة ثقافیة مختلفة الحصول على ھذه الخدمات وكیفیة تقل
مقدمو الخدمات الصحیة الخاصون على النظام الصحي األكبر، على سبیل المثال فیما یتعلق بتوافر القوى العاملة الصحیة 
المدربة، ومدى عمل مقدمي الخدمات الخاصین مع السلطات العامة المعنیة، وكیف یمكن تعزیز الروابط اإلیجابیة فضالً عن 

 فیف اآلثار السلبیة. تخ

 
التوصیة الرابعة المتعلقة بالسیاسات: تشجیع تنمیة ورفع مستوى نُظم إدارة المعلومات الصحیة من خالل تصمیم نظام 
متكامل للمعلومات الصحیة على شبكة اإلنترنت، وتخصیص الموارد الالزمة للبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات الصحیة 

 متعددة القطاعات وتعزیز آلیة التنسیق

 األساس المنطقي: 

إن مراقبة البیانات الصحیة األساسیة أمًرا بالغ األھمیة ذلك لتحدید التحدیات واألولویات في تقدیم خدمات صحیة ذات جودة. 
حیث یسھل تعزیز نظم المعلومات الصحیة تخطیط الموارد وتخصیصھا، كما إنھ یساھم في وضع إدارة الصحة العامة 

للمساءلة والشفافیة. فتمكن نظم المعلومات الصحیة المتكاملة المسؤولین الحكومیین من اتخاذ قرارات سلیمة في للخضوع 
 الوقت المناسب وفقًا لبیانات موثوقة بغیة تعزیز تقدیم الخدمات الصحیة.

لومات الصحیة مثل جودة التقاریر تُواجھ العدید من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تحدیات فیما یتعلق بإدارة المع
وحسن توقیتھا وتكرارھا وتجزئة جمع البیانات فضالً عن االفتقار إلى التحقق الصارم ضمن برامج مختلفة. فال یوجد لدى 
 بعض الدول األعضاء تسجیل كاف لعدد الموالید والوفیات، فضالً عن اإلبالغ عن األسباب الكاملة والدقیقة للوفاة. لذلك، ُھناك

حاجة لتخصیص الموارد الالزمة للبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات ذلك لتعزیز نظام مصمم تصمیًما جیدًا إلدارة المعلومات 
الصحیة مع التركیز بشكل خاص على الفقراء. في ھذا الصدد، ینبغي ضمان تحلیل البیانات، الذي یتم على المستوى ما دون 

وة على ذلك، ومن أجل ضمان التوحید في جمع البیانات، یُعد التعاون مع أصحاب المصلحة الوطني لمعالجة جیوب الفقر. وعال
المختلفون مثل اإلدارات اإلحصائیة والوزارات والمنظمات ذات الصلة أمًرا بالغ األھمیة لوضع آلیة تنسیق قویة متعددة 

 القطاعات.
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 األدوات الالزمة لتنفیذ التوصیات المتعلقة بالسیاسات:
وفي اجتماعاتھا الالحقة، یُمكن لفریق العمل أن یقوم بشرح مجاالت السیاسة  مجموعة عمل الكومسیك لتخفیف حدة الفقر:

 العامة المذكورة أعاله بصورة أكثر تفصیالً.
حول في إطار آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، یقوم مكتب تنسیق الكومسیك بإصدار نداءات  الكومسیك لتمویل المشاریع:

مقترحات المشاریع كل عام. ومع آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع، یمكن للدول األعضاء المشاركة في مجموعات العمل تقدیم 
مشاریع تعاون متعددة األطراف لیتم تمویلھا من خالل المنح المقدمة من مكتب تنسیق الكومسیك. ولتحقیق توصیات السیاسة 

عضاء االستفادة من مرفق آلیة الكومسیك لتمویل المشاریع. وقد تشمل تلك المشاریع تنظیم المذكورة بعالیھ، یمكن للدول األ
الندوات والبرامج التدریبیة والزیارات البحثیة وتبادل الخبراء وعقد ورش العمل وإعداد الدراسات التحلیلیة وتقییم االحتیاجات 

 وتوفیر مواد/وثائق التدریب، وما إلى ذلك.
 * * * * * * * * * * 

* * * * * * * *
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 األصل : �االنجلیز�ة
 

 ات الصادرة عن التوصیات المتعلقة بالسیاس
 االجتماع الثاني عشر

 لمجموعة عمل الكومسیك للتعاون المالي
 

في  2019مارس/أذار  28) اجتماعھا الثاني عشر في FCWGالمعنیة بالتعاون المالي (عقدت مجموعة عمل الكومسیك 
أنقرة بتركیا تحت عنوان  "تمویل البنیة التحتیة عبر التمویل اإلسالمي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". 

مداوالت حول تمویل البنیة التحتیة عبر ) بعقد FCWGوخالل االجتماع قامت مجموعة العمل الكومسیك للتعاون المالي (
 التمویل اإلسالمي في الدول األعضاء. وتوصل المشاركون بناًء على تلك المداوالت إلى بعض التوصیات المتعلقة بالسیاسات. 

 
عبر : وضع إطار قانوني وتنظیمي لتوفیر بیئة مواتیة لتحقیق استثمارات كبیرة في البنیة التحتیة 1توصیة السیاسة رقم 

 التمویل اإلسالمي. 
 

األساس المنطقي: إن مشاریع البنیة التحتیة كبیرة ومعقدة بفترات استحقاق طویلة. وھنالك حاجة لتخفیف المخاطر القانونیة 
والتنظیمیة الناشئة عن االستثمارات في ھذه المشروعات لتشجیع القطاع المالي لالستثمار في قطاع البنیة التحتیة. یمكن القیام 

ذلك من خالل توفیر إطار قانوني سلیم للشراكة بین القطاعین العام والخاص من شأنھ تحدید المبادئ الرئیسیة حول كیفیة ب
إدارة وتنفیذ مشاریع البنیة التحتیة. ونظًرا لتفرد مختلف قطاعات البنیة األساسیة، قد تكون ھناك حاجة إلى قوانین خاصة 

ات والسكك الحدیدیة وما إلى ذلك) لتلبیة میزاتھا الفردیة. وعالوة على ذلك، ھناك حاجة بقطاعات معینة (مثل الطاقة والمطار
إلى قوانین ولوائح مالیة للقطاعات المالیة اإلسالمیة المختلفة (على سبیل المثال، األسواق المصرفیة وغیر المصرفیة وأسواق 

نیة التحتیة للتمویل اإلسالمي. وفي النھایة، یجب تعدیل قوانین رأس المال) لتوفیر بیئة مواتیة للنمو والمساھمة في تطویر الب
 الضرائب لتسویة مجال التمویل اإلسالمي والتمویل التقلیدي، عند االقتضاء. 

 
: زیادة عدد وحصة المؤسسات المالیة اإلسالمیة غیر المصرفیة لتعزیز مساھمة التمویل اإلسالمي 2توصیة السیاسة رقم 

 یة التحتیة. في استثمارات البن
 

األساس المنطقي: تعد میزات المؤسسات المالیة غیر المصرفیة (التي تشكل مشغلي التكافل، والمصارف االستثماریة، 
وصنادیق المعاشات التقاعدیة، وما إلى ذلك) أكثر ُمالءمة لتمویل مشاریع البنیة التحتیة طویلة األجل. فإن المؤسسات المالیة 

ة مع ذلك، صغیرة نسبیًا وال تسھم كثیًرا في االستثمارات في قطاع البنیة التحتیة. ھناك حاجة لتأسیس اإلسالمیة غیر المصرفی
المزید من المؤسسات المالیة غیر المصرفیة اإلسالمیة وزیادة حصتھا في القطاع العام غیر المصرفي. فإن تعزیز حصص 

لثروة السیادیة على وجھ الخصوص، ینطوي على إمكانیة زیادة صنادیق التقاعد المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة وصنادیق ا
 حجم مساھمة تمویل البنیة التحتیة من قبل القطاع المالي اإلسالمي. 

 
: تطویر البنیة التحتیة ألسواق رأس المال اإلسالمي لتسھیل إصدار أنواع مختلفة من صكوك 3توصیة السیاسة رقم 

 البنیة التحتیة حسب االقتضاء. المشروع وغیرھا من األدوات لمشاریع 
 

األساس المنطقي: تُسھل أسواق رأس المال جمع األموال لمشاریع البنیة التحتیة من مختلف أنواع المستثمرین. ویمكن 
للمستثمرین الذین یتراوحون ما بین المستثمرین المؤسساتیین الكبار، والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة والمستثمرین األفراد. 

وة على ذلك، تفضل المؤسسات المالیة مثل المصارف اإلسالمیة، االستثمار في صكوك المشاریع القابلة للتداول بدالً وعال
من التمویل في مشاریع البنیة التحتیة مباشرة ألنھا غیر سائلة. سیتطلب تشجیع تطویر أسواق رأس المال اإلسالمیة وزیادة 

قانونیًا وتنظیمیًا سلیًما وممّكنًا إلصدار الصكوك. باإلضافة إلى ذلك، ونظًرا ألن ھیاكل دورھا في تطویر البنیة التحتیة إطاًرا 
 صكوك المشروع معقدة، فإن توفیر قوالب ألنواع مختلفة من الصكوك قد یزید من إصدارھا. 

 
ة والوقف والصدقة) : تشجیع النماذج المبتكرة الستخدام القطاع االجتماعي اإلسالمي (مثل الزكا4توصیة السیاسة رقم 

 لتوفیر خدمات البنیة التحتیة االجتماعیة (مثل التعلیم والصحة) شریطة أن تكون متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. 
 

األساس المنطقي: یُعد القطاع االجتماعي اإلسالمي مثل الزكاة واألوقاف والصدقة من المصادر الرئیسیة غیر المستغلة التي 
على توفیر خدمات البنیة التحتیة االجتماعیة. تم استخدام نماذج مبتكرة لھذه المؤسسات في بعض البلدان مثل لدیھا القدرة 

مالیزیا وإندونیسیا ذلك لتوفیر بعًضا من خدمات البنیة األساسیة االجتماعیة للقطاعات السكانیة األكثر فقراً. یمكن تعبئة التمویل 
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البنیة التحتیة حیث أن حجم الزكاة واألوقاف والصدقة كبیر ویحتمل أن تواجھ العدید االجتماعي اإلسالمي لتمویل مشاریع 
من الدول األعضاء قیودًا، ذلك لتوفیر بعًضا من خدمات البنیة التحتیة االجتماعیة مثل التعلیم والصحة، وذلك بشرط أن تكون 

 متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة.
 

 : تطویر القدرات ورأس المال البشري لزیادة استخدام التمویل اإلسالمي لتمویل البنیة 5توصیة السیاسة رقم 
 

تتمثل إحدى القضایا الرئیسیة إلشراك التمویل اإلسالمي في مشاریع البنیة التحتیة في وجود منتجات األساس المنطقي: 
ا لكبر المشروعات وتضمنھا ترتیبات تعاقدیة معقدة، فھناك العدید من مناسبة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. ونظرً 

التعقیدات التي یجب حلھا في إطار الشریعة اإلسالمیة. ومع ذلك، ُھناك عددًا محدودًا من المؤسسات المالیة اإلسالمیة التي 
میة والتي یمكن أن تكون قلیلة ومكلفة أیًضا. تتفھم تعقیدات تمویل المشاریع والخدمات االستشاریة المتوافقة مع الشریعة اإلسال

وبالتالي، ُھناك حاجة لتقلیص الفجوة المعرفیة وبناء القدرات على استخدام التمویل اإلسالمي لمشاریع المشاركة بین القطاعین 
 حتیة. العام والخاص وتعزیز الوعي بین أصحاب المصلحة لزیادة استخدام التمویل اإلسالمي في مشاریع البنیة الت

 
  األدوات الالزمة لتنفیذ التوصیات المتعلقة بالسیاسات:

 
توصي مجموعة العمل في اجتماعاتھا الالحقة بتوضیح مجاالت السیاسات  مجموعة عمل التعاون المالي التابعة للكومسیك:

 المذكورة أعاله بمزید من التفصیل. 
 

في إطار آلیة الكومسیك لتمو�ل المشار�ع، �قوم مكتب تنسیق الكومسیك �إصدار نداءات حول  الكومسیك لتمو�ل المشار�ع:
مقترحات المشار�ع �ل عام. ومع آلیة الكومسیك لتمو�ل المشار�ع، �مكن للدول األعضاء المشار�ة في مجموعات العمل تقد�م 

من مكتب تنسیق الكومسیك. ولتحقیق توصیات السیاسة  مشار�ع تعاون متعددة األطراف لیتم تمو�لها من خالل المنح المقدمة
المذ�ورة �عالیه، �مكن للدول األعضاء االستفادة من مرفق آلیة الكومسیك لتمو�ل المشار�ع. وقد تشمل تلك المشار�ع تنظیم 

لیلیة وتقییم االحتیاجات الندوات والبرامج التدر�بیة والز�ارات البحثیة وتبادل الخبراء وعقد ورش العمل و�عداد الدراسات التح
 وتوفیر مواد/وثائق التدر�ب، وما إلى ذلك.

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

--------------- 
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 : باإلنجلیزیة األصل

 

 مسـودة
 الـــدول أعمـــج

 والثالثین للكومسیك الخامسةالدورة 
 )2019نوفمبر  28-25(اسطنبول، 

 

 افتتاح االجتماع واعتماد جدول األعمال  .1

 تقریر بشأن إستراتیجیة الکومسیك وتنفیذ ھذه االستراتیجیة .2

 : برنامج العمل2025-منظمة التعاون اإلسالمي .3

نظمة التعاون التطورات االقتصادیة العالمیة مع اإلشارة بوجھ خاص إلى الدول األعضاء في م .4
 اإلسالمي

 التجارة البینیة فیما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .5

 تحسین دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي .6

 النھوض بوسائل النقل واالتصاالت .7

 تنمیة قطاع سیاحة مستدام وتنافسي  .8

 زیادة إنتاجیة القطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي  .9

 التخفیف من حدة الفقر  .10

 توطید أواصر التعاون المالي  .11

 " اإلسالمیة البلدان في المستدامة الغذائیة النظم تعزیز تبادل وجھات النظر بشأن " .12
 والثالثین للكومسیك السادسةتاریخ الدورة تحدید  .13

 ما یستجد من أعمال  .14

 اعتماد التقریر .15
-------------- 

------ 
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 اإلنجلیزیةب : األصل

 
 

  شن، موتلو صالح السفیر لسعادة الختامیة الكلمة
  الدائم الممثل

 اإلسالمي التعاون منظمة لدى التركیة للجمھوریة
  والثالثون الخامس االجتماع

 للکومسیك التابعة المتابعة للجنة
 )2019 أبریل/نیسان 25 (أنقرة،

 
 المحترمین، المتابعة لجنة أعضاء السادة

 الكرام، الحضور
 في القیّمة ومساھماتھا الفعالة مشاركتھا على الحاضرة الوفود لكافة امتناني عمیق عن أعرب أن لي اسمحوا بدایة،

 التابعة المتابعة للجنة والثالثین مسالخا االجتماع ختام إلى اآلن نصل وناجحة، مكثفة مداوالت بعد المداوالت.

 بنود وشّكلت الكومسیك تتوالھا التي المختلفة التعاون شؤون من عدد مناقشة على االجتماعات اشتملت للكومسیك.
  والثالثین. الخامسة دورتھا أعمال جدول

 
  الكرام، الضیوف

 جھوداً  اإلسالمي، التعاون منظمة دول بین والتجاري االقتصادي للتعاون منصة أرفع وھي الكومسیك، بذلت لطالما
 متجددة وأدوات جدید إطار عبر العمل خالل ومن نشأتھا. منذ األعضاء البلدان بین االقتصادي التعاون لترسیخ حثیثة

 تمویل وآلیة العمل مجموعات وھي المتمیزة، التطبیق آلیات بفضل بنجاح الكومسیك استراتیجیة تطبي یتم للتعاون،
  لكومسیك.ا مشاریع

 
ً  77 الكومسیك عمل مجموعات عقدت سنوات، 6 مدى وعلى  مختلف تناولت بنجاح، الخبراء مستوى على اجتماعا

 بالسیاسات المتعلقة التوصیات تطویر االجتماعات تلك وشھدت للتعاون. رئیسیة مجاالت ستة ضمن الفنیة المواضیع
ً  األدلة، على القائمة النقاشات ضوء في  إلى والوصول الدول بین السیاسات تقارب إلى الرامیة لرؤیةا من انطالقا

 المشتركة. للتحدیات جماعیّة حلول
  

 أالحظ أن یسرني ذاتھا. السیاسات عن قیمة أو أھمیة یقل ال بالسیاسات المتعلقة التوصیات تنفیذ أن في شك وال
 المتعلقة التوصیات تحقیق أجل من اإلسالمي التعاون منظمة ومؤسسات األعضاء البلدان تبذلھا التي القیّمة الجھود

 الوزاریة. الكومسیك جلسات قبل من واعتمادھا العمل وعاتمجم في تطبیقھا تم والتي الواقع، أرض على بالسیاسات
 واالقتصادیة اإلحصائیة األبحاث مركز بجاھزیة سعدتُ  السیاق، ھذا وفي  جھودنا. تكثیف ذلك رغم علینا ولكن

 من للكومسیك بالسیاسات المتعلقة الوزاریة التوصیات تنفیذ في للمساھمة اإلسالمیة للدول والتدریب واالجتماعیة
  الكومسیك. استراتیجیة تغطیّھا التي التعاون مجاالت في القدرات بناء برامج تنظیم خالل

 
 على التوصیات تلك لتنفیذ الممكنة الجھود كافة لبذل األعضاء الدول وأدعو الفرصة ھذه أغتنم أن لي واسمحوا
 الموعد قبل العامة األمانة وزعتھا تيال السنویة التقییم نماذج على والرد الممكنة، الحدود وألقصى الوطني المستوى
 األعضاء. الدول في المحرز التقدم استعراض یتیح مما المحدد،

 
 قدراتنا وتحسین المشاریع إلقامة عملیة أداة األعضاء للبلدان الكومسیك مشاریع تمویل آلیة توفر السیاق، ھذا وفي

ً  والبشریة المؤسسیة  بیننا. فیما والتعاون التضامن روح من انطالقا
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ً  61 أن بمعرفة سررنا كما ً  24 تنفیذ یجري فیما الماضیة، الخمسة السنوات خالل بنجاح نفّذت قد مشروعا  مشروعا

 المالكة الدولة جانب إلى مشروع كل في األقل على األعضاء الدول من دولتین مشاركة الشتراط ونظراً  الحالي. العام
 السواء. على وشركاء كمالكین المشاریع في اركةمش باإلجمال دولة 40 ھناك فستكون للمشروع،

 
 الكرام، الحضور

 والزراعة والنقل التجارة مجاالت في تعاوننا تالمس التي الحیویة المسائل من مجموعة اجتماعنا خالل ناقشنا
 فسألّخص ور،األم ھذا كل تداول في الوقت من یكفي ما قضینا أننا وبما المالي. والتعاون والسیاحة الفقر حدة وتخفیف

  عنھا. تحدثنا التي الجوانب أبرز من عدداً  فقط
 

 التنمیة فأھداف المستدامة للتنمیة المتحدة األمم أھداف جوھر یمثل مستدام غذائي نظام وجود فإن جمیعاً، تعلمون كما
 بھدف والغذاء الزراعة أنظمة في ضخمة تحوالت إجراء إلى تدعو 2015 عام المتحدة األمم تبنّتھا التي المستدامة

 التنمیة أھداف ولتحقیق .2030 العام بحلول التغذیة وتحسین الغذائي األمن إلى والوصول الجوع على القضاء
 السكانیة والفئات للفقراء شموالً  وأكثر إنتاجیة أكثر لتصبح وتعدیلھا ةالعالمی الغذاء أنظمة مراجعة من بد ال المستدامة
 للجمیع. والمغذیة الصحیة الغذاء أنظمة مع وتتناسب الصمود على وقدرة بیئیة استدامة أكثر تصبح فیما المھّمشة
 من یعانون شخص ملیون 803.1 یوجد والزراعة، األغذیة منظمة أصدرتھا التي الغذائي األمن مؤشرات فبحسب

 اإلسالمي. التعاون منظمة دول في الفئة تلك من شخص ملیون 223.4 ویعیش العالم، حول التغذیة نقص
 

 واإلقلیمیة والوطنیة المحلیة المستویات على المترابطة الجھود تناغم إلى تحتاج ومنھجیة معقدة تحدیات وھذه
 »اإلسالمیة الدول في المستدامة الغذاء الغذائیة النظم تشجیع« عنوان اختیار بأن أرى السیاق، ھذا وفي والعالمیة.

ً  خیاراً  یعدّ  النظر، وجھات لتبادل والثالثین الخامسة الكومسیك لجلسة كمحور  وستزودنا الحالي. الوضع یعكس موفقا
  المھم. المجال ھذا في تعاوننا تعزیز یخص فیما مفیدة ومرئیات بأفكار النظر وجھات تبادل جلسة نتائج

 
 الكرام، لحضورا

 حجر یمثل الذي المشروع وھو اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول بین فیما التجاریة األفضلیة نظام ویعدّ 
 االمتیاز عقود على بناء واالقتصادیة التجاریة عالقاتنا أواصر لتوطید األھمیة بالغة أداة الكومسیك، في األساس
 التي األعضاء الدول من المطلوب العدد إلى بالفعل مؤخًرا وصلنا لقد المتبادلة. المنفعة أسس على القائمة التجاریة

 بصیغة یتعلق فیما إجراؤھا ینبغي التي البسیطة التعدیالت بعض ھناك أن إال  بھا. الخاصة االمتیاز قوائم قدمت
ً  االمتیاز قوائم توحید یتم أن في ونأمل االمتیاز. قوائم  خالل العام ھذا النظام إطالق عن اإلعالن من لنتمكن قریبا

  للكومسیك. والثالثین الخامسة الدورة
 

 اإلسالمیة الغرفة قبل من اإلسالمي التعاون لمنظمة التابع التحكیم مركز إلقامة الالزمة االستعدادات وتجري ھذا
 ھذا یبدأ أن وآمل ).TOBB( التركي السلعي والتبادل الغرف واتحاد )ICCIA( والزراعة والصناعة للتجارة
ً  بالعمل الھام المركز   العام. ھذا قریبا

 
  الكرام، الضیوف

 تموز. / یولیو شھر في أنقرة في سینعقد الكومسیك في االتصال لمنسقي السابع السنوي االجتماع بأن أذكركم أن أود
 مخرجات وتنفیذ كومسیكال في المستمرة الجھود مناقشة لھم یتیح إذا االتصال، لمنسقي رائعة فرصة االجتماع یتیح

 أعمالنا لتصمیم االتصال لمنسقي الفرصة ستتاح كما الكومسیك. مشاریع تمویل وآلیة العمل مجموعة اجتماعات
 الھام. االجتماع ھذا في بفعالیة المشاركة إلى األعضاء الدول كافة أدعو أن وأودّ  المستقبلیة. وخططنا
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 الكرام، الضیوف

 لمنظمة العامة واألمانة المتابعة لجنة أعضاء جمیع إلى الجزیل بالشكر أتوجھ أن نيیسعد حدیثي، أختتم أن وقبل
 ومجموعة اإلسالمیة، للدول والتدریب واالجتماعیة واالقتصادیة اإلحصائیة األبحاث ومركز اإلسالمي، التعاون

 ومعھد والزراعة والصناعة جارةللت اإلسالمیة والغرفة التجارة، لتنمیة اإلسالمي والمركز للتنمیة، اإلسالمي البنك
 الشكر بعمیق أتوجھ كما االجتماع. ھذا في القیّمة ومساھماتھم مشاركتھم على اإلسالمیة للدول والمقاییس المواصفات

 جھودھم على والمدققین والمترجمین المنظمة ھذه في العاملین وجمیع الكومسیك تنسیق مكتب في زمالئنا إلى
  االجتماع. ھذا جاحإلن تضافرت التي الدؤوبة

 
ً  لكم أتمنى   بالدكم. إلى میمونة عودة جمیعا

 
 لكم. شكًرا

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