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 * سيتم إرسال رابط المشاركة قبل االجتماع.
 مقدمة

 

لمشاريع بمجاالت التعاون والبرامج وا المتعلقالغرض من هذه الوثيقة هو توفير معلومات أساسية وعرض الوضع الحالي 
-20يومي  خالل انعقادهجتماع لجنة المتابعة"، المقرر والثالثين "ا السادسالكومسيك في اجتماعها لجنة المنبثقة عن 

 .اإلنترنت بشكل افتراضي على 2020أكتوبر/تشرين األول  21

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

 

 (.www.comcec.orgعمال على موقع الكومسيك )األجدول  معتمهيدًا لعرضها التقارير والدراسات  يتم إعداد

 

 
  

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

 في جدول األعمال 2 المادة الـ
 تقرير عن استراتيجية الكومسيك وتنفيذها

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

لنشطة والمباشرة ، إلى ضمان المشاركة امع أدواتها االثنتين تهدفالتي وتتمتع االستراتيجية بآليه تنفيذ واضحة المعالم، 
 إلجراء مناقشة متعمقة للسياساتخبراء الدول األعضاء ل منصة منتظمة فرق العمل. توفر من جانب البلدان األعضاء

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

م ع تعاون متعددة األطراف التي يتير اتقديم مش علىفرق العمل وكذلك مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، 
 تمويلها من خالل منح يقدمها مكتب التنسيق التابع للكومسيك.

 
وبسبب جائحة فيروس كورونا، فقد أرجأت الكوميسك الفعاليات التي كان من المقرر أن تعقد خالل شهري مارس/آذار 

ن و . 2020لتعقد فيما بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول  2020وأبريل/نيسان   جهود التعاون حول  التفاصيلا 
 الصلة في جدول األعمال. تذاالمادة تحت ستذكر عمل فريق المتعلقة بكل 

، اآلثار الحالية والمستقبلية المحتملة من ناحية أخرى، ناقشت مجموعات عمل الكومسيك، إلى جانب برامجها المنتظمة
ة وهي الزراعة والسياحة والتجارة من خالل االجتماعات التشاورية االفتراضية على مجاالت التعاون الرئيسلجائحة كورونا 
هذه االجتماعات فرصة مهمة لتبادل الخبرات قدمت . وقد 2020 /تموزويوليو /حزيرانيونيوخالل شهري التي عقدت 
تعاون ناء القدرات والة لببين الدول األعضاء. كما تم خالل هذه االجتماعات مناقشة الفرص الممكنالمفيدة والممارسات 
 .وخبراتها على احتياجات الدول األعضاء الفني بناء

 العامفي  مشروعاً  22فقد تم االنتهاء من  ،التمويل في مشروع الكومسيكمن خالل  المنجزةالمشاريع وأما من ناحية  
من مكتب  تمويلللحصول على  مشروعاً  22اختير ع، ير المشل السابع االستدعاءولدى . وعالوة على ذلك، 2019

لم تكتمل هذه المشاريع بعد بسبب التأخير الناجم عن قيود السفر الدولية  ومع ذلك ،2020خالل عام  تنسيق الكومسيك
. 2021االنتهاء من بعض المشاريع في أوائل عام يتم من المتوقع أن بالتالي و  .فيروس كوروناها جائحة تالتي فرض
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. وتتوفر 2020 / أيلولسبتمبراألول من ع في ير اللمشالثامن لكومسيك االستدعاء اب تنسيق مكتمن ناحية أخرى طرح 
 (project.comcec.orgالوثائق ذات الصلة في موقع الكومسيك اإللكتروني. )

 
 وروناكا لبناء القدرات يسمى استجابة الكومسيك لفيروس أطلق مكتب تنسيق الكومسيك برنامجا جديد، عالوة على ذلك

(CCR يهدف البرنامج إلى مساعدة .)تقبل. في المس للجائحةمعالجة التداعيات الحالية والمحتملة  علىاألعضاء  الدول
للتلبية  وروناكاستجابة الكومسيك لفيروس برنامج جديدة بموجب  طرقا، سيقدم مكتب تنسيق الكومسيك وفي هذا الصدد

أو أوائل  2020والدعوة إلى مقترحات المشاريع في أواخر عام  بالجائحةاألعضاء المتعلقة  الدولالحتياجات  المباشرة
 .2021عام 

ادي اإلسالمي التي تعمل في المجال االقتص التعاون وعالوة على ذلك، تتسم جهود التعاون التي تبذلها مؤسسات منظمة 
 لصادر عن الكومسيك، نظمتالصلة ا ومع القرار ذ شياً اتمو بأهمية خاصة لتحقيق أهداف استراتيجية الكومسيك. 

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

 
سليط المقدم من مكتب تنسيق الكومسيك لت العملللكومسيك بتقرير  والثالثون  الخامسةرحبت الدورة وفي هذا اإلطار، 

 لتعاون االضوء على التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية؛ والذي أثنى على الدول األعضاء وعلى مؤسسات منظمة 
 ن التعاو اإلسالمي لما قدموه من المساهمات في تنفيذ االستراتيجية، وطلب من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة 

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

 بع للكومسيك.التي دارت في كل اجتماع من اجتماعات الفريق العامل التا
 

، دعت 2014الكومسيك في السابق منذ عام التي مولتها  للمشاريع، ومع اإلحاطة علما بالنتائج القيمة ذلكفضال عن 
 نفيذتالكومسيك على وجه الخصوص بهدف مشاريع األعضاء إلى تكثيف جهودها لتسخير فوائد تمويل الدول الدورة 

 توصيات السياسة الوزارية.
 

تراتيجية ستقدم أعمال التنفيذ الاللجنة على بإطالع لكومسيك امكتب تنسيق قوم سي )اإلجراءات( المطلوبة:اإلجراء 
 ستنظر اللجنة في التقرير المقدم من مكتب تنسيق الكومسيك لبحث اإلجراءات الالزمة.و الكومسيك. 
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 في جدول األعمال 3 المادة الـ
 رنامج التنفيذيبال: 2025 –اإلسالمي  التعاون تنفيذ برنامج منظمة 

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

.  2016 / نيسانأبريل 15-14تركيا في / الثالث عشر الذي عقد في إسطنبول ة( في مؤتمر القمة اإلسالميالتنفيذي
همية على أ شددت الكومسيك والثالثين، الخامسة الكومسيك  ةرارات ذات الصلة الصادرة عن دور اإلشارة إلى الق لدى

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

 جتماعات المتابعة.إلافيذ البرنامج لدورات الكومسيك و تن
 

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

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

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

مجاالت  التجارة أحداالستراتيجية للكومسيك. في هذا الصدد ، تحتل التجارة مكانة هامة في جدول أعمال الكومسيك إن 
عشر لثالث ان ك علما مع التقدير بعقد اإلجتماعيوالثالثين للكومسي سةالخام التعاون الهامة للكومسيك. أحاطت الدورة

 بالتجارة، ورحبت بالتوصيات المتعلقة بالسياسات التي صيغت في هذه االجتماعات. يللفريق المعنعشر والرابع 
 

بطريقة افتراضية  2020 /حزيرانيونيو 13في  جائحة فيروس كوروناُعقد االجتماع االستشاري التجاري للكومسيك حول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الدول على التجارة في جائحة فيروس كورونا تحت شعار "آثار  على اإلنترنت
أن جائحة االستشاري المخصص بش الكومسيك، في اجتماعهفي  فريق العمل المعني بالتجارة شناقوقد ". والطريق أمامها
مارسات الجيدة والم الخبرات ، وتبادلياسات التجاريةعلى السللجائحة ، اآلثار الحالية والمستقبلية المحتملة فيروس كورونا

ى التقرير عل الحصول. يمكن وخبراتها بناء على احتياجات الدول األعضاء فرص التعاون  وناقش ،بين الدول األعضاء
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ى موقع الكومسيك على شبكة اإلنترنت والوثائق األخرى ذات الصلة لالجتماع المذكور أعاله عل
(www.comcec.org.) 

بطريقة  2020سبتمبر/أيلول  22عشر لفريق العمل المعني بالتجارة في الكومسيك في الخامس االجتماع  لقد نظم
وقد  ".إلسالميةايسير التجارة في الدول مبادئ توجيهية للجان الوطنية الفعالة لت"تحت عنوان  افتراضية على اإلنترنت

. جميع المنشورات والعروض التقديمية ذات الصلة متاحة اتعمل إلى مجموعة من توصيات السياستوصلت مجموعة ال
 (.ebook.comcec.orgو  www.comcec.orgعلى موقع الكومسيك على اإلنترنت )

 
هود التي والثالثون للكومسيك بالج الخامسةمجال التجاري، أشادت الدورة الفيما يتعلق بالمشاريع المتعددة األطراف في 

ات األربعة ضمن المشروعتنفيذ في معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية و  إندونيسيا، ولبنان، وفلسطينها تبذل
سابع الاالستدعاء  وعالوة على ذلك، سيتم تنفيذ أربعة مشاريع في إطار. 2019عام الإطار تمويل مشروعات الكومسيك 

معهد المواصفات و  (ICCIAالمالديف، والسودان، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة )من قبل  ، وذلكروعلمشل
 .2021و 2020فيما بين عامي  (SMIICد) والمقاييس للدول اإلسالمية

 
التجاري  االجتماع االستشاري نتائج  على اللجنةبإطالع لكومسيك امكتب تنسيق  قومسياإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: 

ريع المكتملة المشااالجتماع الخامس عشر لفريق العمل المعني بالتجارة و ، وكذلك  جائحة فيروس كوروناللكومسيك حول 
. وستنظر اللجنة ضمن إطار تمويل مشروع الكومسيك 2021و 2020عامي والتي سيتم تنفيذها في  2019في العام 

 ياسات لفريق العمل المعني بالتجارة التخاذ اإلجراء الالزم.في التوصيات المتعلقة بالس
 

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

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

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

اإلسالمي هو مشروع الكومسيك األهم في مجال  التعاون فضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة ألنظام ا
التجارة. ويستند النظام إلى ثالثة اتفاقيات، هي االتفاقية اإلطارية، والبروتوكول المتعلق بنظام التعريفات التفضيلية، 
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اإلسالمي  التعاون فضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة ألا وقواعد المنشأ. اكتمل األساس القانوني لنظام
 .2011في عام 

 ن قبلمائم االمتياز المحدثة إلى أمانة لجنة التفاوض التجاري و ق بتقديموالثالثين الخامسة في دورتها الكومسيك  رحبت
نيابة عن  ومجلس التعاون الخليجي، وماليزيا وبنغالدش وباكستان واألردن والجمهورية اإلسالمية اإليرانية والمغرب تركيا

الدول  تودع أعضائها الستة )المملكة العربية السعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان(
ألمانة لجنة التفاوض التجاري بالصيغة الموحدة التي وائم االمتياز لضمان تقديم قلتسريع جهودها األعضاء المعنية 

نظام األفضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في أسرع وقت  عممتها األمانة لتفعيل
 .ممكن.

 
ة بين البلدان األفضليات التجاري، سيعقد اجتماع استشاري افتراضي لمناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ عالوة على ذلكو

بحضور الدول المشاركة التي صادقت  2020 /تشرين األولأكتوبر 27في األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

الخاصة  وقدمت قوائم االمتيازات األفضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميعلى اتفاقيات 

 بها.
سيك مكتب تنسيق الكوم سيقومه األمانة المساعدة للجنة التفاوض التجاري، توبصف :ات( المطلوبةاإلجراء )اإلجراء

لتعاون افضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة ألنظام ا تفعيلاللجنة على التقدم المحرز بشأن  عطالبإ
 اإلجراءات المناسبة إذا لزم األمر.اإلسالمي. سوف تنظر اللجنة في التطورات األخيرة وتقوم باتخاذ 

 
 المعارض التجارية اإلسالمية -

د ي من قبلاإلسالمي  التعاون المعارض التجارية اإلسالمية كل عامين في إحدى البلدان األعضاء في منظمة  تنظم
مي اإلسالمي. نظم المركز اإلسال التعاون المركز اإلسالمي لتنمية التجارة لتعزيز التجارة الداخلية بين بلدان منظمة 

عشر معرضا تجاريا إسالميا حتى تاريخه. باإلضافة إلى المعارض التجارية اإلسالمية، يتم تنظيم  ستةلتنمية التجارة 
 المعارض الخاصة بالقطاعات أيضا على يد المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في البلدان األعضاء. 

 
الذي كان مقررا إقامته في جمهورية اإلسالمي  التعاون عشر لمنظمة  السابعتجاري المعرض ال فإنوفي هذا الصدد، 
 .قد أرجئ بسبب جائحة فيروس كورونا 2020يونيو/حزيران  20-17السنغال فيما بين 
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طلبها إلى المركز اإلسالمي لتنمية التجارة لمواصلة عقد المعارض الخاصة  ن للكومسيكو والثالث الخامسةكررت الدورة 
بالقطاعات بالتعاون مع البلدان األعضاء وتقديم تقارير منتظمة عن سير العمل في المعارض إلى دورات الكومسيك. 

لتجارية المعارض ا في بفعاليةكررت الدورة أيضا طلبها إلى الدول األعضاء بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة 
 اإلسالمية.

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

 
 المساعدة الفنية ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية -

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

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

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

من  تطلبو  ،مية وأثرها على االقتصاداتالعال لدى البلدان األعضاء بشأن أهمية المفاوضات التجارية مع منظمة التجارة
درات البشرية جهودهم لتعزيز القُ يقوموا بالتعاون وتنسيق البنك اإلسالمي للتنمية والمعهد اإلسالمي لتنمية التجارة أن 

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

 
 

من المتوقع أن يقوم البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة بإبالغ  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:
 اللجنة عن أنشطتهما في هذا المجال.

 أنشطة تمويل التجارة -
الوصول إلى تمويل بأسعار معقولة للتجارة هو أحد العوامل الحاسمة في المشاركة في التجارة الدولية لرجال األعمال. إن 

لمؤسسة ايجري تمويل األنشطة التجارية أساسا داخل جهاز التمويل التجاري لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وهي 
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 المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات(. وعالوة على ذلك، فإن ITFC) الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة
(ICIEC كانت وال زالت تقدم تأمين اعتمادات التصدير للتخفيف من مخاطر )التجارة . 
 

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

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

 .حتى تقوم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بتنفيذ تفويضها بنجاح
 

سيك ، رحبت الدورة الخامسة والثالثون للكوممنظمة التعاون اإلسالميبيما يتعلق ببرنامج ذكاء األعمال ، فعالوة على ذلك
المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان  خصوصان مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، بالترتيب المتبادل بي
يص موقع فيما يتعلق بتخص األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالميةالصادرات ومركز 

صادية واالجتماعية والتدريب للدول األبحاث اإلحصائية واالقتالفضاء والموارد األخرى ذات الصلة من قبل مركز 
رير علما بالتق الدورة أحاطت وقدألدوات التقنية لبرنامج ذكاء األعمال لمنظمة التعاون اإلسالمي. من أجل ا اإلسالمية

الذي أعدته المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات حول برنامج ذكاء األعمال في منظمة المؤتمر 
ادية األبحاث اإلحصائية واالقتصومركز وطلبت من المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات اإلسالمي 

استكمال االستعدادات الفنية لبدء البرنامج في أقرب وقت ممكن. كما طلبت  واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
صادية األبحاث اإلحصائية واالقتمركز ، بالتعاون مع لصادراتستثمار وائتمان االدورة من المؤسسة اإلسالمية لتأمين اال
لتقييم البيانات التجارية وأنظمة تبادل المعلومات االئتمانية للدول  دراسة، إجراء واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية

 .وقوانينها ضمان تفعيل البرنامج بما يتماشى مع أولويات الدول األعضاء لاألعضاء 

مار المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستث)قدم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ويتوقع أن تُ إلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: ا
ظمة ذكاء األعمال لمنآخر تطورات برنامج أعاله و  ةالمذكور  الدراسةنتائج حول إلى اللجنة تقريرا ( وائتمان الصادرات
 .التعاون اإلسالمي
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 أنشطة معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية المرتبطة بالتجارة  -
، إلى تعزيز اإلسالمي التعاون يهدف معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية، باعتباره من المؤسسات التابعة لمنظمة 
زالة الحواجز التقنية فيم  ا بينها. التجارة بين البلدان األعضاء من خالل صياغة معايير متسقة وا 

على (SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )ل اعن تقديرهوالثالثون للكومسيك الخامسة كما أعربت الدورة 
ي المنتديات ف تقديم الدعم لزيادة زيادة بروزه ودعا الدول األعضاء إلى طة بناء القدرات في مجال اختصاصهتنظيم أنش

( التابعة لمنظمة التجارة TBTانضمامها بصفة مراقب إلى لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة )ال سيما من خالل ، الدولية
معهد المواصفات والمقاييس للدول  الدول األعضاء إلى اعتماد واستخدام معايير الدورةكما دعت  العالمية.

تقنية المعايير وتخفيف الحواجز ال كمعاييرها الوطنية بهدف المساهمة في تنسيقاإلسالمية/منظمة التعاون اإلسالمي 
س معهد المواصفات والمقايي الدول األعضاء ذات الصلة التي تستخدم معايير ودعتأمام التجارة بين الدول األعضاء 

 دورةالكما رحبت  .المعهد رسمًيااعتماد المعايير وفًقا إلرشادات اعتماد للدول اإلسالمية/منظمة التعاون اإلسالمي 
( إلنشاء مركز التميز للقياس للدول SMIICبالجهود التي يبذلها مجلس معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 اإلسالمية.
 

سوف يبلغ اللجنة بشأن التطورات  SMIICالمعايير والمقاييس للدول اإلسالمية  معهد المطلوبة:اإلجراء )اإلجراءات( 
 المعهد ذات الصلة بالتجارة.األخيرة فيما يتعلق بأنشطة 

 في جدول األعمال 5 المادة الـ
 دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي تعزيز

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

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

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

 ICCIAالجهود التي تبذلها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة )بوالثالثون للكومسيك  الخامسةالدورة  ُأحيطت
، والندوات وورش العمل من أجل تحفيز دور القطاع الخاص B2B( في تنظيم المنتديات، وبرنامج التدريب، واجتماعات 
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في  فعاليةبفي توسيع شبكته وزيادة فرصه التجارية واالستثمارية وتشجيع غرف التجارة في الدول األعضاء للمشاركة 
  .ICCIAأنشطة 

 
ات األخيرة تبلغ اللجنة بالتطور  يتوقع من الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة أناإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: 

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

كيم على تفعيل مركز التح (TOBBاتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع األساسية التركية ) ICCIAتعمل كل من 
م ، رحبت الدورة الخامسة والثالثون للكومسيك بالتقدهذا الصددسطنبول / تركيا. وفي إلمنظمة التعاون اإلسالمي في 
وطلبت من الدول األعضاء تشجيع غرفها على المشاركة  ICCIAسطنبول التابع لـ إالمحرز في تشغيل المركز في 

 بنشاط في أنشطة مركز التحكيم. كما رحبت الدورة وأثنت على إنشاء مركز التحكيم لمنظمة التعاون اإلسالمي في
بعد الجهود المكثفة التي بذلتها كل من  ICCIAاسطنبول مع توقيع اتفاقية البلد المضيف للمركز بين جمهورية تركيا و 

ICCIA وTOBB .تحت مظلة الكومسيك  
 اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: 

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

 اإلجراء الالزم وفًقا لذلك.الموضوع وستقوم باتخاذ ستنظر اللجنة في و اإلسالمي في إسطنبول. 
 
 صتمويل تنمية القطاع الخا -
 

، على تنمية القطاع و مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، عض(ICDالمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص )تعمل 
 الخاص في البلدان األعضاء وتقدم التمويل لمشاريع القطاع الخاص لهذا الغرض.
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من المؤسسة اإلسالمية للتنمية أن تقدم بانتظام تقارير شاملة فيما يتعلق  طلبت الدورة الخامسة والثالثون للكومسيك
بجهودها في تمويل القطاع الخاص إلى الدورات الوزارية للكومسيك واجتماعات لجنة المتابعة لمناقشتها تحت بند فرعي 

 "تمويل تنمية القطاع الخاص". بعنوان منفصل
 

المؤسسة الدولية لتنمية الموارد اللجنة على جهودها في تمويل  تطلعمن المتوقع أن  :ةاإلجراء )اإلجراءات( المطلوب
 القطاع الخاص.

 في جدول األعمال 6 المادة الـ
 تحسين النقل واالتصاالت

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

للفريق شر عوالرابع عشر الثالث  اإلجتماعينمع التقدير بعقد  للكومسيك علماً  والثالثون  الخامسة، أحاطت الدورة اإلطار
 العامل المعني بالنقل واالتصاالت، ورحبت بالتوصيات المتعلقة بالسياسات التي صيغت في هذه االجتماعات.

 
 7اجتماعها الخامس عشر في  قدت مجموعة عمل النقل واالتصاالت، عوالثالثين للكومسيك دورة الخامسةمنذ ال
، تحت عنوان "تسعير البنية التحتية للنقل في البلدان األعضاء في منظمة افتراضيا على اإلنترنت، 2020 /تموزيوليو

 على الوثائق ذات الحصول. يمكن اتعمل إلى مجموعة من توصيات السياستوصلت مجموعة الو التعاون اإلسالمي". 
الخاص بالكومسيك  اإلنترتعلى موقع  مجموعة عمل النقل واالتصاالتلالصلة لالجتماع الخامس عشر 

(www.comcec.org  وebook.comcec.org.) 
ك ي، أشادت الدورة الخامسة والثالثون للكومسألطراف في قطاع النقل واالتصاالتفيما يتعلق بالمشروعات متعددة او 

يران واألردن لثالثة  . عالوة على 2019مسيك في عام تم تنفيذها في إطار تمويل مشروع الكو  مشاريعبجهود غامبيا وا 
 .2021و 2020عامي  خاللمشاريع في الكاميرون ونيجيريا وتركيا  3، سيتم تنفيذ ةالسابعالمشاريع  دعوة، في إطار ذلك
 

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

 توصيات الفريق العامل المتعلقة بالسياسات التخاذ اإلجراء الالزم.
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 في جدول األعمال 7 المادة الـ
   بصورة مستدامة وقابلة للتنافسسياحة التطوير قطاع 

 
ي مصدر متزايد األهمية للدخل والعمالة والثروة فبصفتها  هي واحدة من مجاالت التعاون الهامة للكومسيكُتعد السياحة 

ب استجابات ل، وهذا يتطاألزمة الحاليةظل بشكل مباشر في  السياحة من أكثر القطاعات تأثرا تعتبر .العديد من البلدان
ونا يتناول جائمة فيروس كور اجتماعا استشاريا مجموعة عمل السياحة في الكومسيك وقد عقدت  فورية وطويلة األجل.

بهدف  ، افتراضيا على اإلنترنت،2020 /تموزيوليو 9( في حول كورونا)االجتماع االستشاري السياحي للكومسيك 
الجيدة بين الدول  ارساتوتبادل الخبرات والمم حيةلية والمستقبلية المحتملة للوباء على السياسات السيامناقشة اآلثار الحا

ائحة ج"آثار ، وذلك تحت عنوان ى احتياجات وتجارب الدول األعضاءعل األعضاء والتداول بشأن فرص التعاون بناء
 حصولال. يمكن "ون اإلسالمي والطريق إلى األمامعلى السياحة في البلدان األعضاء في منظمة التعافيروس كورونا 

على التقرير والوثائق األخرى ذات الصلة لالجتماع المذكور أعاله على موقع الكومسيك على شبكة اإلنترنت 
(www.comcec.org.) 
 25إلى  24، في الفترة من افتراضيا على اإلنترنت، اجتماعها الخامس عشر مجموعة العمل السياحية لقد عقدت 

حول موضوع "السياحة الصحية: تطوير السياحة الطبية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون  2020 /أيلولسبتمبر
. جميع المنشورات والعروض التقديمية اتعمل إلى مجموعة من توصيات السياستوصلت مجموعة الوقد  اإلسالمي".

 (.ebook.comcec.orgو  www.comcec.org) ذات الصلة متاحة على موقع الكومسيك على اإلنترنت
 
 ، أشادت الدورة الخامسة والثالثون للكومسيكراف في مجال التعاون السياحيفيما يتعلق بالمشروعات متعددة األطو 

بجهود أذربيجان وغامبيا ومالي وموزمبيق والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة لخمسة مشاريع تم تنفيذها في إطار تمويل 
مشاريع من قبل  3، سيتم تنفيذ المشاريع السابعة دعوة، في إطار . عالوة على ذلك2019مسيك في عام مشروع الكو 

الحالي والظروف الخاصة ، وبالنظر إلى الوضع عالوة على ذلكو .2021و 2020عامي  خاللالكاميرون وتركيا وأوغندا 
يق كتب تنسأطلق م ؛القدس ، وقرارات القمم اإلسالمية غير العادية األخيرة حولفي فلسطين، ال سيما في القدس الشريف

دارة السياحة المجتمعية ف العالقات العامة برنامج القدس دس. يتألف ي القالذي يركز على تطوير الوجهات السياحية. وا 
. وقد 2022و 2020وطني الفلسطينية بين عامي البرنامج من عدة مشاريع يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة االقتصاد ال

، يجري مكتب تنسيق الكومسيك دراسة في إطار المشروع األولو . 2020تم البدء بالفعل في أول مشروعين في عام 
، الذي وع الثانييهدف المشر فيما طة طريق للوجهة السياحية للقدس. ووضع خار بحثية لتحليل البنية التحتية للسياحة 
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على  المجلس، إلى تدريب العاملين في ("ATHCيحمل عنوان "دعم القدرات المؤسسية لمجلس القدس للسياحة والتراث )
اية عام نهب المشروعين من المتوقع أن يتم االنتهاء من كالو القضايا المتعلقة بإدارة الوجهات من بين أمور أخرى. 

2020. 
 فيما يتعلق بأنشطة التعاون الجارية في هذا المجال من مجاالت التعاون؛]
 .2020( في عام ICTMستستضيف جمهورية أذربيجان الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة ) -
التعاون اإلسالمي / الكومسيك بشكل افتراضي تحت سيعقد االجتماع الثامن لمنتدى سياحة القطاع الخاص لمنظمة  -

: سيطلع مكتب تنسيق اإلجراء )اإلجراءات( المطلوب.2020شعار "القدس كوجهة خاصة" في الربع األخير من عام 
تماع الخامس واالج جائحة فيروس كوروناالكومسيك اللجنة على نتائج االجتماع االستشاري السياحي للكومسيك بشأن 

ع مجموعة عمل الكومسيك للسياحة والتطورات األخيرة فيما يتعلق بالتعاون في هذا المجال. ستنظر عشر الجتما
 .العامة لمجموعة العمل المعنية بالسياحة التخاذ اإلجراءات الالزمة اتاللجنة في توصيات السياس

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

 
في هذا و  اإلسالمي.التعاون ولي الكومسيك أهمية خاصة لتعزيز التعاون الزراعي بين الدول األعضاء في منظمة تُ 

عشر لفريق  بعالراو عشر  الثالثا مع التقدير بعقد االجتماعين والثالثون للكومسيك علمً  الخامسةالدورة الصدد، ُأحيطت 
 ورحبت بالتوصيات السياسية التي وضعت في هذه االجتماعات.العمل المعني بالزراعة 

 
ُعقد  ،كاستجابة للكومسيك لهذه التحدياتو تحديات خطيرة لقطاع الزراعة وأنظمة الغذاء. فيروس كورونا جائحة  تشكل

بعنوان ، افتراضيا على اإلنترنت، 2020 /حزيرانيونيو 30في  الجائحةاالجتماع االستشاري الزراعي للكومسيك حول 
ت ناقشو  ".منظمة التعاون اإلسالميبالدول األعضاء على األمن الغذائي والزراعة في جائحة فيروس كورونا "آثار 

المحتملة  ، اآلثار الحالية والمستقبليةجائحةالبشأن ، في اجتماعها االستشاري العمل الزراعية التابعة للكومسيكمجموعة 
تداولت بشأن و ء وتبادلت الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول األعضا الزراعية من الغذائي والسياساتعلى األللجائحة 

. يمكن االطالع على التقرير والوثائق األخرى ذات الصلة وخبراتها فرص التعاون بناء على احتياجات الدول األعضاء
 (.www.comcec.orgلالجتماع المذكور أعاله على موقع الكومسيك على شبكة اإلنترنت )

افتراضيا ، 2020 /أيلولسبتمبر 17مجموعة العمل الزراعية التابعة للكومسيك اجتماعها الخامس عشر في  لقد عقدت
 .لضمان األمن الغذائي والتغذية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" حسن اإلدارة"بعنوان ، على اإلنترنت

http://www.comcec.org/
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. جميع المنشورات والعروض التقديمية ذات الصلة اتعمل إلى مجموعة من توصيات السياستوصلت مجموعة الوقد 
 (.ebook.comcec.orgو  www.comcec.orgمتاحة على موقع الكومسيك على اإلنترنت )

ود ، أشادت الدورة الخامسة والثالثون للكومسيك بجهاألطراف في مجال التعاون الزراعيفيما يتعلق بالمشروعات متعددة 
 دعوة، في إطار . عالوة على ذلك2019مسيك في عام ماليزيا وتركيا في تنفيذ مشروعين في إطار تمويل مشروع الكو 

 ياللجنة الدائمة لمنظمة التعاون اإلسالمو بنين والنيجر وسورينام  تنفذها مشروعات 5، ستكون هناك ةالسابعالشماريع 
بين يما ف ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالميةللتعاون العلمي والتكنولوجي 

 .2021و 2020عامي 
، رحبت الدورة الخامسة والثالثون للكومسيك بالعرض المتجدد الذي قدمته جمهورية تركيا الستضافة عالوة على ذلك

نظمة التعاون اإلسالمي حول األمن الغذائي والتنمية الزراعية وبالتزامن مع انعقاد الجمعية المؤتمر الوزاري الثامن لم
، ودعت الدول األعضاء واألجهزة والمؤسسات 2020عام ( IOFSالعامة القادمة للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي )

  للمشاركة بنشاط في هذا الحدث المهم.ذات الصلة في منظمة المؤتمر اإلسالمي بما في ذلك سكرتارية الكومسيك 
: سيطلع مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة على نتائج االجتماع االستشاري الزراعي ة( المطلوباإلجراء )اإلجراءات

واالجتماع الخامس عشر لمجموعة العمل المعنية بالزراعة والتطورات األخيرة جائحة فيروس كورونا للكومسيك بشأن 
ستنظر اللجنة في توصيات السياسات الصادرة عن اجتماع مجموعة العمل المعنية بالزراعة و في مجال التعاون هذا. 

  التخاذ اإلجراءات الالزمة.
 في جدول األعمال 9 المادة الـ

 التخفيف من حدة الفقر
 

تهدد بتدمير ونا فيروس كور جائحة  ولألسف فإنالفقر أحد التحديات اإلنمائية الرئيسية التي تواجه البشرية اليوم. ُيعد 
ى أكثر من أي وقت مضمهما وحيويا  امر أالتعاون الدولي يعتبر  الحد من الفقر. لذلكمكافحة سنوات المكاسب في 

 مكافحة الفقر.للمساهمة في الجهود الفردية للبلدان النامية في 
أحاطت الدورة الخامسة والثالثون للكومسيك علما مع التقدير بعقد االجتماعين الثالث عشر والرابع عشر لمجموعة وقد 

 العمل المعنية بالتخفيف من حدة الفقر ورحبت بتوصيات السياسات التي تمت صياغتها في هذه االجتماعات.
، 2020 /أيلولسبتمبر 29خفيف من حدة الفقر اجتماعها الخامس عشر في مجموعة العمل المعنية بالت وقد عقدت

 ، تحت شعار "القضاء على الفقر الحضري في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".افتراضيا عبر اإلنترنت
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لة ذات الص. جميع المنشورات والعروض التقديمية اتعمل إلى مجموعة من توصيات السياستوصلت مجموعة الوقد 
 (.ebook.comcec.orgو  www.comcec.orgمتاحة على موقع الكومسيك على اإلنترنت )

 
مسيك ، أشادت الدورة الخامسة والثالثون للكو اف في مجال التخفيف من حدة الفقرفيما يتعلق بالمشروعات متعددة األطر و 

اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول ومركز األبحاث بجهود أفغانستان ونيجيريا وسورينام وتركيا 
، في إطار . عالوة على ذلك2019مسيك في عام لمشاريع الخمسة المنفذة في إطار تمويل مشروع الكو اإلسالمية على ا

 .2021و 2020عامي  خاللمشاريع من قبل تركيا وبنين وغامبيا  3، سيتم تنفيذ الدعوة السابعة للمشاريع
 عشر امسالخسيعرض مكتب التنسيق التابع للكومسيك على اللجنة نتائج االجتماع  إلجراءات( المطلوبة:اإلجراء )ا

. وستنظر اللجنة أيضا في توصيات الفريق العامل المتعلقة (PAWG) الفقر حدةللفريق العامل المعني بالتخفيف من 
 بالسياسات التخاذ اإلجراء الالزم. 

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

 اإلسالمي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.   التعاون 
 

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

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

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

 
مي للتنمية ، التي تعهدت لصندوق التضامن اإلسالون للكومسيك طلبها للدول األعضاءرة الخامسة والثالثكررت الدو 

، وطلبت من مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تقديم تقرير إلى جلسة الكومسيك القادمة حول أوجه بالوفاء بالتزاماتها
القصور في الوصول إلى رأس المال المستهدف للصندوق. كما طلبت الجلسة من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
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في اشر ومة في المجتمع إلحداث تأثير مبالتركيز على المجاالت المرتبطة مباشرة بالفقر وتحسين حياة الشرائح المحر 
  الحد من الفقر، وخاصة من خالل المنح القائمة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. مجال

عند االنتهاء من ، SPDA، طلبت الدورة من البنك اإلسالمي للتنمية إعداد تقارير تقييمية حول برنامج عالوة على ذلك
تقديمها إلى و  ج والدروس المستفادة وما إلى ذلكحول األهداف والشركاء والمستفيدين والنتائ، مع تقديم تفاصيل مشاريعه

  كومسيك.للمنتديات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة بما في ذلك االجتماعات المقبلة 
اء القدرات بن مشروعبخصوص ا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات الكومسيك السابقة عالوة على ذلك، واستذكار 

ول مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للد وينفذهمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ستموله الذي 
 ن، رحبت الدورة الخامسة والثالثون للكومسيك بإعالة التعاون اإلسالميلالنتهاء من برنامج القطن لمنظماإلسالمية 

ادية األبحاث اإلحصائية واالقتصأن تخصيص التمويل لمشروع بناء القدرات لمركز  للتنميةمجموعة البنك اإلسالمي 
العكسي  ا في نطاق "برنامج البنك اإلسالمي للتنمية للربطسيتم االنتهاء منه قريبواالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

  القطن ونقل التكنولوجيا". لسعة
ومن المتوقع أن تقدم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تقريرا عن تنفيذ صندوق التضامن  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:

اإلسالمي للتنمية والبرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا إلى الدورة، وكذلك بهدف إبالغ اللجنة بتنفيذ مشروع بناء القدرات 
 المشار إليه أعاله.

 
 اإلسالمي التعاون عضاء في منظمة برنامج التعليم والتدريب المهني للبلدان األ -

والتدريب  يةواالجتماع واالقتصاديةمركز األبحاث اإلحصائية من أجل تحقيق الجودة في التعليم والتدريب المهني، أطلق 
-OICبرنامج التعليم والتدريب المهني للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ) (SESRICللدول اإلسالمية )

VET 2009( في عام. 
ب األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريلمركز أعربت الدورة الخامسة والثالثون للكومسيك عن تقديرها 

 إلعداد خارطة الطريق االستراتيجية لمنظمة التعاون للتربية والعلوم والثقافة  يسالمإلمنظمة العالم اللدول اإلسالمية و 
، ورحبت بالتعاون والمجاالت بالتعاون مع الدول األعضاء 2025-2020التقني والمهني اإلسالمي للتعليم والتدريب 

ي الدول برامج التعليم والتدريب الفني والمهني ف ق الموضوعة لتحسين جودة تنفيذذات األولوية الواردة في خارطة الطري
راقبة م ماعية والتدريب للدول اإلسالميةاألبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتمركز األعضاء. كما طلبت الدورة من 

( وتقديم تقرير التقدم إلى دورات الكومسيك OIC-VETتنفيذ خارطة الطريق في إطار برنامج التعليم والتدريب المهني )
  واجتماعات المتابعة.
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للدول  واالجتماعية والتدريباألبحاث اإلحصائية واالقتصادية مركز : من المتوقع أن يطلع اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة
التدريب لمنظمة التعاون اإلسالمي للتعليم و  االستراتيجيةاللجنة على التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق  اإلسالمية

  .0252-2020التقني والمهني 
 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  -

( SDGsخطة التنمية المستدامة والتنمية المستدامة ) مثلتُ  ،من خالل االعتماد مباشرة على األهداف اإلنمائية لأللفية
إنمائي أكثر جدول أعمال ،  2015، والتي تم اإلعالن عنها في قمة األمم المتحدة الخاصة في سبتمبر  2030لعام 

 شمواًل وشمولية في التغطية.
 

ذ يحيط علما مع  دول ة واالجتماعية والتدريب للاألبحاث اإلحصائية واالقتصاديمركز التقدير بالتقرير المقدم من وا 
لبت الدورة ، طي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي"بعنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية ف اإلسالمية

عداد إ  األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالميةمركز الخامسة والثالثون للكومسيك من 
ظمة عضاء في مننوية عن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية في الدول األتقارير س

ة التدريب مركز االستمرار في تنفيذ أنشطالا من وطلبت أيض ،إلى الدورات الوزارية للكومسيك هاميوتقد التعاون اإلسالمي
األولوية لصالح المكاتب اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء  اإلحصائي مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة ذات

 (.StatCaBفي إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية )
 

األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول مركز من المتوقع أن يطلع اإلجراء )اإلجراءات( المطلوب: 
 .هذا الصدد اللجنة على التطورات األخيرة في اإلسالمية

 في جدول األعمال 10 المادة الـ
 تعميق التعاون المالي

 
يتمتع التمويل اإلسالمي بإمكانات كبيرة للمساهمة في جهود التنمية في البلدان األعضاء بهيكله الفريد الذي يدعم النمو 

اع جوانب مختلفة من قطفي هذا السياق، ركزت مجموعة عمل التعاون المالي للكومسيك على و االقتصادي والتنمية. 
 التمويل اإلسالمي في اجتماعاتها األخيرة.
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ة االجتماع الرابع عشر لمجموع عقد، دورة الخامسة والثالثين للكومسيكتماشيًا مع القرار ذي الصلة الصادر عن الو 
ة طار الحوكمة الشرعيإ، تحت شعار "تحسين افتراضيا عبر اإلنترنت، 2020 /أيلولسبتمبر 15عمل التعاون المالي في 

. جميع المنشورات والعروض اتعمل إلى مجموعة من توصيات السياستوصلت مجموعة الوقد  ".التمويل اإلسالميفي 
 (.ebook.comcec.orgو  www.comcec.orgالتقديمية ذات الصلة متاحة على موقع الكومسيك على اإلنترنت )

 
  
د ، أشادت الدورة الخامسة والثالثون للكومسيك بجهو األطراف في إطار التعاون المالي فيما يتعلق بالمشروعات متعددةو 

. عالوة على 2019موزمبيق ونيجيريا وتركيا للمشاريع الثالثة المنفذة في إطار تمويل مشروعات الكومسيك في عام 
بين عامي مشاريع  4بروناي دار السالم وماليزيا ونيجيريا وسيراليون ستنفذ ، للمشاريع الدعوة السابعة، في إطار ذلك

 .2021و 2020
 

للفريق  عشرابع الر سيعرض مكتب التنسيق التابع للكومسيك على اللجنة نتائج االجتماع اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: 
اإلجراء  امل المتعلقة بالسياسات التخاذالعامل المعني بالتعاون المالي. وستنظر اللجنة أيضا في توصيات الفريق الع

 الالزم.
 

إلسالمي، االتعاون عالوة على ذلك، تم تنفيذ األنشطة الجارية في مجال التمويل في إطار منتدى التبادالت في منظمة و 
 اإلسالمي.التعاون أسواق رأس المال في الكومسيك، ومنتدى البنوك المركزية في منظمة منظمي ومنتدى 

 
 اإلسالميالتعاون  منظمةلالتابعة  البورصاتمنتدى  -

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

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

ن المعلوماتافتراضيا عبر اإلنترنت أكتوبر/تشرين األول 8عشر للمنتدى يوم الرابع االجتماع  سيعقد  يليةالتفص . وا 
 (./http://www.oicexchanges.orgالمتعلقة بجهود المنتدى متاحة على موقع المنتدى )

http://www.oicexchanges.org/
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 بالتعاون  مياإلسال المؤتمر منظمة تبادل لمنتدى كأمانة إسطنبول بورصة من للكومسيك والثالثون  الخامسة الدورة طلبت
 أجل من لالعم مواصلة على للتنمية اإلسالمي البنك مع بالتعاون  أجل من العمل لمواصلة للتنمية اإلسالمي البنك مع

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

 
 ،عضاء في منظمة التعاون اإلسالميفيما يتعلق بالجهود المبذولة إلنشاء بورصة / منصة للذهب بين الدول األ و

أحاطت الدورة الخامسة والثالثون للكومسيك علما باإلحاطة التي قدمتها األمانة العامة لمنتدى التبادل لمنظمة التعاون 
 تنفيذ مشروع منظمة التعاون اإلسالمي لتبادل الذهبلاإلسالمي حول جهود فريق عمل المنتدى المعني بالمعادن الثمينة 

ادات الالزمة إلنشاء بورصة الذهب التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي. كما دعت وطلب من أمانة المنتدى إنهاء االستعد
الجلسة جميع البورصات )بما في ذلك األسهم والسلع والمشتقات والمعادن الثمينة( واألطراف األخرى ذات الصلة من 

لمناقشات ، للمشاركة في االثمينةالمنتدى المعني بالمعادن الدول األعضاء المهتمة إلى تقديم الدعم الفعال لفريق عمل 
  أداء سوق الذهب في منظمة المؤتمر اإلسالمي.أعمال وللمساعدة في صياغة نموذج 
التطورات ب وتتوقع بورصة إسطنبول بوصفها األمانة العامة للمنتدى أن تحيط اللجنة علماً اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: 

وأن ،  S&P OIC / COMCEC 50 اإلسالمية الشريعة مؤشر إلى باإلضافة األخيرة فيما يتعلق بأنشطة المنتدى
راءات وستناقش اللجنة هذه المسألة وتتخذ اإلج الذهب المذكور أعاله. بورصةمشروع  ترفع تقريرًا حول التقدم في أعمال

 الالزمة وفقا لذلك.
 

 األسواق المالية التابع للكومسيك منتدى مراقبي -
، عقد منتدى ضاءة بين الدول األعالتنسيق والتعاون في مجاالت البنية التحتية التنظيمية والقانونيكمنصة منتظمة لزيادة 

 /أيلولسبتمبر 26الكومسيك لمنظمي أسواق رأس المال ثمانية اجتماعات حتى اآلن. عقد االجتماع الثامن للمنتدى في 
دى متاحة على الموقع اإللكتروني للمنتدى ، تركيا. المعلومات التفصيلية حول مساعي المنتفي اسطنبول 2019

(http://www.comceccmr.org/.)  2020 /تشرين األولسيعقد االجتماع التاسع للمنتدى في أكتوبرو.  
ها األمانة طة التي قدمت، أحاطت الدورة الخامسة والثالثون للكومسيك علما باإلحاما يتعلق بمشروع التبادل العقاري في

العامة لمنتدى منظمي سوق رأس المال في الكومسيك حول الجهود المبذولة لتحقيق منصة الكومسيك العقارية اإللكترونية 
/ أمانة  من أمانة المنتدى ت/ كومسيك للتبادل العقاري بين الدول األعضاء المهتمة في منظمة التعاون اإلسالمي. وطلب

من االستعدادات القانونية واإلدارية والتكنولوجية الالزمة إلنشاء منصة الكومسيك العقارية اإللكترونية  المنتدى االنتهاء

http://www.comceccmr.org/
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لمشاركة بنشاط في إنشاء منصة ل، دعت الدورة الدول األعضاء المهتمة للتبادل العقاري. عالوة على ذلك / كومسيك
لك إخطار سكرتارية وكذ اتحديد الهيئات المخولة لهل اودعته ،كالكومسيك العقارية اإللكترونية / بورصة العقارات للكومسي

  المنتدى لتعزيز التنسيق.
 مجلس أسواق رأس المال التركي اللجنة على يطلعمن المتوقع أن  : بصفته أمانة المنتدىةاإلجراء )اإلجراءات( المطلوب

  وتتخذ اإلجراءات الالزمة.األمر ستناقش اللجنة و التطورات األخيرة المتعلقة بأنشطة المنتدى. 
 الكومسيك – التعاون اإلسالمي منتدى البنوك المركزية لمنظمة -

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

 والسلطات النقدية في الدول األعضاء بصفتها "منتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك".
تدى نعن االجتماع المذكور كذلك القرار بشأن إنشاء "م ا بالبيان الصادرالرابعة والثالثون للكومسيك علمً  الدورةطت يحأُ 

 البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك". 
 22رحبت الدورة الخامسة والثالثون للكومسيك بالبيان الصادر عن االجتماع األول للمنتدى الذي عقد في الفترة من وقد 
افتراضيا  2020 /تشرين األولأكتوبر 7سيعقد االجتماع الثاني للمنتدى في و في تركيا.  2019 /أيلولسبتمبر 24إلى 

 .عبر اإلنترنت
صادية األبحاث اإلحصائية واالقت، في معرض اإلشادة ببرامج التدريب وبناء القدرات التي ينظمها مركز عالوة على ذلك

الدورة الخامسة  طلبت ؛لدول األعضاءتجاه البنوك المركزية والسلطات النقدية في ا واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
  مركز مواصلة تنظيم مثل هذه األنشطة للمؤسسات ذات الصلة في الدول األعضاء.الوالثالثون للكومسيك من 

مصارف لاألول لمنتدي امن المتوقع أن يتم إبالغ اللجنة باألعمال التحضيرية لالجتماع  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:
أمين كاإلسالمي من قبل البنك المركزي لجمهورية تركيا  التعاون ول األعضاء في منظمة المركزية والسلطات النقدية للد

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب طلع من المتوقع أن يُ و . الفاعلية هلهذعام 
 .فعاليات المنتدىاللجنة على للدول اإلسالمية 
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 في جدول األعمال 11 المادة الـ
 لتبادل وجهات النظر بشأن  التحضيرات

 "ل من أجل تنافسية صناعة السياحةريادة األعماتعزيز  "
 

موضوع  قررت الدورة الخامسة والثالثون للكومسيكوقد تعقد جلسات تبادل اآلراء بانتظام في الدورات الوزارية للكومسيك. 
 ،عنوان "تعزيز ريادة األعمال من أجل تنافسية صناعة السياحة"بالتبادل الوزاري لوجهات النظر لدورة الكومسيك المقبلة 

نظمة التعاون ، بالتعاون مع مؤسسات مللسياحة في اجتماعها الخامس عشر وطلبت من مجموعة عمل الكومسيك
لموسة حول هذا الموضوع ورفع تقرير بذلك إلى الدورة السادسة م اتاإلسالمي ذات الصلة، الخروج بتوصيات سياسي

س مجموعة عمل الكومسيك للسياحة، في اجتماعها الخام توسعت، تماشياً مع القرار المذكور أعالهو والثالثين للكومسيك. 
إلى ستقدم تي الالسياسات ، في االستعدادات لجلسة التبادل الوزاري لوجهات النظر والتوصل إلى بعض توصيات عشر

  الدورة السادسة والثالثين لمجلس الوزراء الكومسيك.
 

 لدورة يراتبالتحضلجنة الكومسيك من المتوقع أن يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإبالغ  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:
 .اآلراءتبادل 

 
 في جدول األعمال 12 المادة الـ

 والثالثون للكومسيك السادسة الدورةجدول أعمال  مسودة
 

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


