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 النص األصلي: اإلنجليزية

 مشروع تقرير 

 االجتماع السابع والثالثون للجنة  

 املتابعة التابعة للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري  

 ملنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( 

 ( 2021يونيو   9-8)االجتماع االفتراض ي فقط، 

السابع   .1 االجتماع  اإلسالمي  انعقد  التعاون  ملنظمة  والتجاري  االقتصادي  للتعاون  الدائمة  للجنة  املتابعة  للجنة  والثالثون 

 في شكل افتراض ي فقط. 2021يونيو  9-8)الكومسيك( في 

 حضر االجتماع ممثلو الدول التالية األعضاء في اللجنة:  .2

 : )رئيس االجتماع، دائم(    لتركية  الجمهورية ا •

 : )نائب الرئيس، عضو دائم(  عوديةالعربية الساململكة  •

 : )نائب الرئيس، عضو دائم(    لسطيندولة ف •

 ائب الرئيس، عن املنطقة العربية(: )ن     دولة الكويت  •

 ب الرئيس، عن املنطقة األفريقية(: )نائ   الجمهورية النيجيرية  •

 : )نائب الرئيس، عن منطقة آسيا(   جمهورية إندونيسيا  •

(  باكستان اإلسالمية ية جمهور  •
ً
 : )مقررا

 : )عضو املكتب السابق(      دولة قطر •

 : )عضو املكتب السابق(       ماليزيا  •

 : )عضو املكتب السابق(.     ابون غجمهورية ال •

اإلحصائية   .3 البحوث  مركز  الكومسيك،  تنسيق  مكتب  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة  العامة  األمانة  ممثلو  االجتماع  حضر  كما 

اإلسالمية   للدول  والتدريب  واالجتماعية  والزراعة    ،SESRICواالقتصادية  والصناعة  للتجارة  اإلسالمية  املركز    ، ICCIAالغرفة 

التجارة   لتنمية  البنك  ICDTاإلسالمي  للتنمية  ،  التجارة  IDBاإلسالمي  لتمويل  اإلسالمية  الدولية  املؤسسة   ،ITFC  املؤسسة  ،

الصادرات   وائتمان  االستثمار  لتأمين  الخاصICIECاإلسالمية  القطاع  لتنمية  اإلسالمية  واملؤسسة   ،  ICD  املعايير ومعهد   ،

   .IOFS، واملنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي OISAر  ، منظمة االتحاد اإلسالمي ملالكي البواخSMIICواملقاييس للدول اإلسالمية 

 )مرفق نسخة من قائمة املشاركين في املرفق األول(. 

 من جدول األعمال: الجلسة االفتتاحية  1املادة الـ 

امليزانية   .4 افتتح االجتماع معالي السيد عبد هللا رضوان آغا أوغلو، نائب رئيس  القرآن الكريم،  االستراتيجية برئاسة  عقب تالوة 

 الجمهورية التركية. 

في مستهل كلمته عبر معالي آغا أوغلو وعبر عن تعازيه للفلسطينيين الذين سقطوا ضحايا الهجمات األخيرة الظاملة لقوات االحتالل   .5
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 الشفاء العاجل للمصابين. وشدد معالي آغا أوغلو على التزام الجمهورية التركية بالو 
ً
قوف إلى جانب الشعب اإلسرائيلي، متمنيا

 الفلسطيني ودعمه في قضيته العادلة. 

وأشار آغا أوغلو إلى أن الجائحة العاملية الحالية قد جلبت أزمات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم. وإلى جانب آثاره املدمرة في   .6

لعاملي والتجارة الدولية. في عام  في اضطراب كبير في االقتصاد ا   19-كل جانب من جوانب الحياة البشرية، تسبب فيروس كوفيد 

الدنيا  2020 العاملي في حدوده  التعاون    3.2، ُيقدر االنكماش في االقتصاد  املائة، واالنكماش االقتصادي في منطقة منظمة  في 

فياإلسالمي   االنكماش  من  من    أعمق  بأكثر  االنكماش  يقدر  حيث  العاملي،  باإلضافة    5االقتصاد  أنه  على  وشدد  املائة.  إلى  في 

مستوى    تتطلبهذا الوباء  املشاكل الناجمة عن  الصعوبات االقتصادية واالجتماعية القائمة بالفعل في العالم اإلسالمي، فإن  

 أعلى بكثير من التعاون داخل أسرة منظمة التعاون اإلسالمي من أجل مواجهة تحدياتها. 

  TPS-OICوفي هذا الصدد، أعرب معالي آغا أوغلو أن نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي   .7

النابعة من   القوة  بين دولنا على أساس  القائم والتضامن  التجاري  التعاون  لتوسيع  الشقيقة  للبلدان اإلسالمية  فرصة ذهبية 

الخاص بنظام األفضلية التجارية في   TNCتركة. كما أعرب عن تقديره للجنة التفاوض التجاري  قيمنا التاريخية والثقافية املش

 يتعلق بتنفيذ النظام.  التخاذهامنظمة التعاون اإلسالمي؛  
ً
 تاريخيا

ً
؛  TNCالتفاوض التجاري    وفي إشارة إلى قرار اجتماع لجنة  قرارا

بشكل كامل، ودعا الدول األعضاء املعنية إلى اإلسراع في استكمال إجراءاتها    TPS-OICسيتم تفعيل    2022يوليو    1أكد أنه بحلول  

 الداخلية حتى ذلك التاريخ. 

التحكيم ملنظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول. وفي   .8 كما تطرق معالي آغا أوغلو إلى مشروع مهم آخر للكومسيك، وهو مركز 

معرض تعبيره عن إنشاء مركز التحكيم التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي باعتباره أحد أهم مشاريع الكومسيك، شدد على ضرورة  

 تسريع الجهود لتفعيل املركز في أقرب وقت ممكن. 

ى أن بورصة الذهب في عل  عالوة على ذلك، وفيما يتعلق باملبادرات الهامة األخرى في مجال التعاون املالي، شدد معالي آغا أوغلو .9

، والكومسيك لألوراق املالية العقارية ذات أهمية كبيرة  S&P OIC / COMCEC 50منظمة التعاون اإلسالمي، ومؤشر الشريعة  

 بسبب قدرتها على تعزيز حجم التجارة بشكل كبير وتوثيق العالقات التجارية بين الدول األعضاء. 

مجموعة عمل الكومسيك في شكل افتراض ي فقط أثناء الوباء، أشار معالي آغا أوغلو إلى  وتأكيًدا على التنظيم الناجح الجتماعات   .10

 ( هي أداة مفيدة لتنفيذ توصيات السياسات التي صاغتها مجموعات العمل. CPFأن آلية تمويل مشروع الكومسيك )

إلى املشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار تمويل مشروع الك .11 ومسيك، واستجابة الكومسيك ملواجهة  كما تطرق معالي آغا أوغلو 

مشروًعا في املجموع هذا العام، من قبل    40، وبرنامج الكومسيك حول القدس. وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ أكثر من  CCRكوفيد  

 الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، بمساهمات نشطة من شركاء املشروع اآلخرين.

 واختتم معالي آغ .12
ً
في تحقيق    املتابعةأن تساهم جميع املداوالت خالل االجتماع السابع والثالثين للجنة    ا أوغلو مالحظاته متمنيا

 السالم واالزدهار والرفاهية لألمة اإلسالمية. 

 )مرفق نص بيان معالي السيد رضوان آغا أوغلو في املرفق الثاني(.
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اإلسالمي،   .13 التعاون  ملنظمة  العام  األمين  العثيمين  يوسف  د.  معالي  الدكتور    والتيرسالة  العام  قرأها  األمين  سنغيندو،  أحمد 

وشعبها  ملنظمة التعاون اإلسالمي. وقد أعرب معالي د. العثيمين في رسالته عن تقديره العميق لحكومة الجمهورية التركية    املساعد

 لهذا االجتماع االفتراض ي.  ترتيباتهممسيك على ومكتب تنسيق الكو الصديق 

  19-أكثر أهمية ليس إلبطاء انتشار جائحة كوفيد  يصبحأن التعاون البيني في منظمة التعاون اإلسالمي    العثيمين.  د  معالي  ذكر .14

 لتأسيس سياسات وتدابير فعالة للتخفيف من آثارها الالحقة.  
ً
  العثيمين .  د  معالي  شدد   وقدوالقضاء عليها فحسب، بل أيضا

في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال األمن الزراعي والغذائي    على املستوى الوزاري   تنظيم مختلف االجتماعات القطاعية  على أن

 من الزخم لتبني وتوسيع مشاريع وبرامج جديدة في هذه القطاعات. 
ً
 هذا العام سيعطي مزيدا

ً
 والسياحة والعمل الحقا

  الدول األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساتها املعنية العمل عن كثب مع  مواصلة   على معالي د. العثيمين   شدد كما  .15

   العثيمين.  د  معالي  أشادو .  األعضاء  البلداناألعضاء لتعزيز استجابة تعاونية لتيسير التعافي االقتصادي في  
ً
  باملؤسسات   أخيرا

مي التي استمرت في التعاون مع األمانة العامة لتنفيذ مختلف املشاريع املندرجة تحت جدول  منظمة التعاون اإلسال   في  املعنية

 االقتصادي ملنظمة التعاون اإلسالمي. - األعمال االجتماعي

 

 )مرفق نسخة من نص رسالة معالي د. يوسف العثيمين في املرفق الثالث(.

االقتصاد الوطني  دولة فلسطين، السيد رأفت ريان، رئيس دائرة املنظمات الدولية في وزارة كما تحدث في االجتماع رئيس وفد  .16

لالجتماع وملكتب تنسيق  نيابة عن جميع أعضاء اللجنة. وقد عبر عن شكره وتقديره لحكومة الجمهورية التركية الستضافتها 

وشدد السيد ريان على أهمية  . 19-بكل الضحايا الذين توفوا بسبب جائحة كوفيد عن تعازيهأعرب ، و الكومسيك لتنظيمه

 عن شكره الخاص وتقديره لكل الدول األعضاء  الذي   19-برنامج استجابة كوفيد
ً
انطلق تحت مظلة الكومسيك. وعبر أخيرا

 لفلسطين ومدينة القدس الشريف. لدعمهم املستمر 

 الحدث الجانبي  

 . 2021يونيو  3االجتماع الثامن والثالثون للجنة الدورة الكومسيك في ُعقد  .17

 )مرفق تقرير االجتماع الثامن والثالثين للجنة دورة الكومسيك في املرفق الرابع(.

 جلسات العمل 

ر، املمثل الدائم للجمهورية التركية في منظمة التعاون اإلسالمي.  سعادة السفير ترأس جلسات العمل  .18
َ
ك
َ
 محمد متين أ

 وقد أقرت اللجنة جدول أعمال االجتماع.  •
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 )مرفق نسخة من جدول األعمال في املرفق الخامس(. 

 من جدول األعمال: استراتيجية الكومسيك وتنفيذها  2املادة الـ 

لكومسيك املقدم من مكتب تنسيق الكومسيك، والذي سلط الضوء على التقدم املحرز  اللجنة بتقرير تنفيذ استراتيجية ا  رحبت .19

على الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ملساهماتها القيمة في تنفيذ االستراتيجية.    وأثنتفي تنفيذ االستراتيجية،  

 مواصلة دعمها الكامل لتنفيذ االستراتيجية. اللجنة من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي    طلبتكما  

اللجنة باالنعقاد الناجح ملجموعات عمل الكومسيك في مجاالت التعاون وفًقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن دورة    رحبت .20

ت في كل  الكومسيك السادسة والثالثين. ورحبت أيًضا بالتقارير البحثية التي أجراها مكتب تنسيق الكومسيك إلثراء املناقشا

 اجتماع ملجموعة عمل الكومسيك.

 اللجنة على جهود مجموعات العمل من أجل التقريب بين السياسات بين الدول األعضاء في مجاالت اختصاصها.  وأشادت .21

لكوفيد  ورحبت .22 السلبية  اآلثار  لتوضيح  العمل  مجموعات  بمساعي  مختلف    19-اللجنة  في  الكومسيك  تعاون  مجاالت  على 

 الجوانب.

من خالل األنشطة    19-اللجنة بجهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في تعويض اآلثار السلبية لوباء كوفيد  أشادتكما   .23

في رفع  وركزت اللجنة على أهمية تعزيز هذه البرامج واألنشطة  واملشاريع والبرامج وأنواع أخرى من آليات الدعم للبلدان األعضاء.   

 نطاق أوسع.  التوعية إضافة إلى استثمارها على

الذي أطلقه مكتب تنسيق    CCRاللجنة باهتمام الدول األعضاء ببرنامج الكومسيك الجديد لالستجابة لفيروس كوفيد    رحبت .24

  9أيًضا ببدء   ورحبتعلى اقتصادات الدول األعضاء،    19-الكومسيك بهدف معالجة التداعيات الحالية واملحتملة لوباء لكوفيد

 .CCRار  مشاريع ليتم تنفيذها في إط 

بجهود البلدان األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي نحو تحقيق توصيات سياسات الكومسيك الوزارية، دعت  إشادة .25

مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي    وحثتاللجنة جميع الدول األعضاء إلى بذل كل جهد ممكن لتنفيذ توصيات السياسات،  

 ا الصدد. ذات الصلة على دعم الدول األعضاء في هذ

التي أجرتها مؤسسات منظمة املؤتمر اإلسالمي في تحقيق استراتيجية الكومسيك    العالية في عدد األنشطة    بالزيادةاللجنة    رحبت .26

من مؤسسات منظمة املؤتمر اإلسالمي االستمرار بتنظيم برامج    وطلبتأدوات االجتماعات املرئية الرقمية  خاصة باستخدام  

 للبلدان األعضاء.التدريب االفتراضية 
ً
 حيثما كان ذلك ممكنا

السابق منذ عام    وأشادت .27 الكومسيك في  بالنتائج القيمة للمشروعات التي مولها  ببدء سبعة وعشرين    ورحبت،  2014اللجنة 

عام   في  تنفيذها  سيتم  مشروعات    ودعت،  2021مشروًعا  تمويل  فوائد  من  لالستفادة  جهودها  تكثيف  إلى  األعضاء  الدول 

 الكومسيك خاصة بهدف تجسيد توصيات السياسات الوزارية. 
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مكتب تنسيق الكومسيك  اللجنة نقاط اتصال الكومسيك الوطنية ونقاط اتصال مجموعة العمل؛ للعمل بشكل وثيق مع  دعت .28

 من أجل التنسيق والتواصل الفعال.

اللجنة نقاط اتصال مجموعة العمل إلى املشاركة بنشاط في جهود إنتاج املعرفة للكومسيك من خالل املساعدة في    دعتكما   .29

 خرى.جمع البيانات الخاصة بكل بلد والتحقق منها وتقديم التغذية الراجعة للدراسات البحثية، من بين أمور أ

اللجنة الدول األعضاء إلى ضمان مشاركة نقاط اتصال الكومسيك الوطنية ونقاط اتصال مجموعة عمل الكومسيك في    دعت .30

 اجتماعات لجنة متابعة الكومسيك وجلسات الكومسيك. 

إلى نظام متابعة سياسات  إلرسال تقاريرها عن تقدمها نحو تنفيذ توصيات سياسة الكومسيك  بالدول األعضاء  إشادة اللجنة    مع .31

إلرسال    الذين لم يقوموا بهذا بعد إلى أن يستخدموا منصة  املتابعة الرقميةالبلدان األعضاء    دعت اللجنة  الكومسيك، فقد  

 .2021سبتمبر/أيلول  30تاريخ في تنفيذ توصيات سياسة الكومسيك، وذلك بحلول تقارير التقدم 

القادمة    وشجعت .32 االجتماعات  في  بنشاط  املشاركة  على  الكومسيك  عمل  مجموعات  في  سجلت  التي  األعضاء  الدول  اللجنة 

 ملجموعات العمل ذات الصلة.

33.  
ً
الكومسيك  وتماشيا دور  على  تؤكد  والتي  األخيرة،  الثالث  الكومسيك  دورات  عن  الصادرة  الصلة  ذات  القرارات  في ضمان    مع 

وفقا   األعضاء  الدول  بين  والتجاري  االقتصادي  بالتعاون  املتعلقة  اإلسالمي  التعاون  منظمة  ألنشطة  الشامل  التنسيق 

منظمة    شددت الختصاصاتها؛   ومؤسسات  األعضاء  الدول  مع  بأنشطة  القيام  في  الكومسيك  تنسيق  مكتب  دور  على  اللجنة 

 التعاون اإلسالمي واملنظمات الدولية األخرى من أجل تحقيق أهداف الكومسيك على النحو املبين في نظامها األساس ي. 

ائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول  اللجنة عن تقديرها ملكتب تنسيق الكومسيك، ومركز األبحاث اإلحص   وأعربت .34

، والغرفة اإلسالمية للتجارة  IDB، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  ICDT، واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة  SESRICاإلسالمية  

أجل تنفيذ استراتيجية  ملا بذلوه من جهود من    SMIIC، ومعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  ICCIA  والزراعة  والصناعة

 الكومسيك. 

اللجنة من الدول األعضاء املعنية املشاركة بنشاط في األنشطة التي سينظمها مكتب تنسيق الكومسيك، ومركز األبحاث    طلبت .35

للدول اإلسالمية   التجارة  SESRICاإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب  لتنمية  ، ومجموعة  ICDT، واملركز اإلسالمي 

واملؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان  ،  ITFCاملؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة    ، وIDBلبنك اإلسالمي للتنمية  ا

الخاص   ، ICIECالصادرات   القطاع  لتنمية  اإلسالمية  والصناعة   ، ICD  واملؤسسة  للتجارة  ،  ICCIA  والزراعة  والغرفة اإلسالمية 

هذه املؤسسات إلى    ودعتفي مجاالت التعاون في استراتيجية الكومسيك.    SMIICومعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  

 إرسال دعوات للدول األعضاء قبل االجتماعات بوقت كاف لضمان مشاركتها. 

  اريخبت  الكومسيك  عمل  مجموعات  تواصل  لجهات   الثامناللجنة بتولي مكتب تنسيق الكومسيك تنظيم االجتماع السنوي    رحبت .36

 فقط    2021/آب    أغسطس
ً
  املشاركة  إلى  الوطنية  التواصل  جهات جهات تواصل مجموعات عمل الكومسيك و   ودعت افتراضيا

 . االجتماع في الفعالة
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 ( TYPOA: برنامج عمل ملدة عشر سنوات ) 2025  –األعمال: تنفيذ برنامج منظمة التعاون اإلسالمي  من جدول    3املادة الـ  

 اللجنة    أخذت .37
 
والتجاري    علما االقتصادي  املكون  تنفيذ  حول  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  العامة  األمانة  قدمته  الذي  بالتقرير 

 : برنامج العمل. 2025-ملنظمة التعاون اإلسالمي

: برنامج عمل الكومسيك؛  2025أهمية املتابعة النشطة للقسم االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي    على وإذ تشدد   .38

طلبت اللجنة من األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي االستمرار في تقديم تقارير مرحلية شاملة عن تنفيذ البرنامج إلى دورات  

 ش ى مع قرارات الكومسيك ذات الصلة.الكومسيك واجتماعات املتابعة بما يتما

وإذ تذكر بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات الكومسيك؛ طلبت اللجنة من الدول األعضاء التي لم تفعل ذلك بعد التوقيع   .39

ة  والتصديق على االتفاقيات في املجال االقتصادي من أجل تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء في منظم

 التعاون اإلسالمي. 

 من جدول األعمال: توسيع التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي  4املادة الـ 

 مع التقدير .40
 
في شكل    2021مايو    20في    التجاريةالكومسيك  عمل  بعقد االجتماع السادس عشر ملجموعة    أحاطت اللجنة علما

في الدول األعضاء في منظمة    19- تيسير التجارة أثناء وبعد جائحة كوفيد  افتراض ي فقط، بموضوع "التدابير املضادة الستدامة

 التعاون اإلسالمي". 

إلى املشاركة بنشاط في اجتماعها السابع عشر    التجارية الكومسيك  عمل  اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة    دعت .41

 .2021سبتمبر  30املقرر تنظيمه بنفس موضوع االجتماع السادس عشر في 

 .التجاريةالكومسيك   عمل  اللجنة الدول األعضاء التي لم تفعل ذلك بعد، إلى التسجيل في مجموعة   دعتكما   .42

ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب    اللجنة باألنشطة التي نظمها مكتب تنسيق الكومسيك،  رحبت .43

املؤسسة الدولية    و  ، IDB، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  ICDT، واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة  SESRICللدول اإلسالمية  

واملؤسسة اإلسالمية لتنمية  ،  ICIECت  ، واملؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادراITFCاإلسالمية لتمويل التجارة  

، ومعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  ICCIA  والزراعة   ، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة ،  ICD  القطاع الخاص

SMIIC  .في مجال التجارة املتوافقة مع استراتيجية الكومسيك منذ الدورة السادسة والثالثين للكومسيك 

تقديرها .44 عن  اللجنة  التجارة    أعربت  لتنمية  اإلسالمي  اإلسالمية  ICDTللمركز  للدول  واملقاييس  املواصفات  ومعهد   ،SMIIC  ،

-، لتنظيمها العديد من الندوات عبر اإلنترنت حول تأثير كوفيدICIECواملؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات  

 على التجارة البينية وتدفقات االستثمار بالتعاون مع منظمة التعاون اإلسالمي واملؤسسات الدولية ذات الصلة. 19

اصفات  ومعهد املو   ICCIAتشيد اللجنة بجهود جزر املالديف والسودان وتركيا والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة   .45

 في إطار تمويل مشروع الكومسيك:  2021للمشاريع التالية التي سيتم تنفيذها في عام  SMIIC واملقاييس للدول اإلسالمية 
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  25الصناعة بالشراكة مع  املشروع بعنوان "التحول الرقمي لتعزيز تيسير التجارة" الذي تنفذه الغرفة اإلسالمية للتجارة و  -

 .دولة عضو

 .لديف بالشراكة مع تركيا وماليزيااملشروع بعنوان "تحسين نظام مراقبة استيراد وتصدير األغذية" الذي ستنفذه جزر املا -

للحدود من خالل نقطة حدودية واحدة   - الفعالة  "اإلدارة  بعنوان  السو OSBPاملشروع  تنفذه  بالشراكة مع تشاد  "  دان 

 . ومصر وتونس

الح - مؤسسة  "تدريب  بعنوان  اإلسالمية  املشروع  للدول  واملقاييس  املواصفات  معهد   / اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  الل 

OIC/SMIIC  دولة عضو 14سالمية بالشراكة مع ملنطقة إفريقيا" الذي سينفذه معهد املواصفات واملقاييس للدول اإل . 

التق - للتدقيق  التعاون اإلسالمي  في دول منظمة  البشري  املال  "تنمية رأس  بعنوان  الحالل على أساس نظام  املشروع  ني 

الحالل   الذي    SMIICشهادة  الحالل"  للجودة  التحتية  تركيا والبنية  وكازاخستان    ستنفذه  نيجيريا  مع  بالشراكة 

 وقيرغيزستان وباكستان.

-  

في نطاق استجابة الكومسيك    2021اللجنة بجهود لبنان وفلسطين في املشاريع التالية التي سيتم تنفيذها في عام    كما أشادت .46

 لوباء كوفيد: 

 . " تنفذه لبنان بالشراكة مع تركيااملشروع بعنوان "التحول الرقمي في وزارة االقتصاد والتجارة -

 زارة االقتصاد الوطني" تنفذه فلسطين. املشروع بعنوان "تحديث البنية التحتية االلكترونية لو  -

 لتنظيمه الدراسات واألنشطة التالية في مجال التجارة:  ICDTللمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  وأعربت اللجنة عن تقديرها .47

،  التعاون اإلسالمي"عضاء في منظمة  البيانات املحدثة األخيرة للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة حول "التجارة بين الدول األ  -

كوفيد جائحة  وبسبب  أنه  تشير  ب  19-والتي  اإلسالمي ستنخفض  التعاون  منظمة  في  البينية  التجارة  يقارب  فإن  معدل 

هبوط في الحصة  ، وتشير إلى  2020مليار دوالر أمريكي في عام    295.4إلى    2019مليار دوالر أمريكي في عام    350.4% من  15.7

 . 2020% في عام 17.91إلى  2019% في عام 18.95% من 5.53ة التعاون اإلسالمي بنسبة التجارية البينية في منظم

من أجل    TISCاجتماع افتراض ي لقادة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في إطار اللجنة الفرعية للتجارة واالستثمار   -

 . 2021يناير  28ي ارة واالستثمار فاعتماد برنامج خطة عمل مشتركة مدتها ثالث سنوات في مجال التج

ورشة عمل تدريبية افتراضية على جمع وتحليل البيانات املتعلقة بتجارة الخدمات بين الدول األعضاء في منظمة التعاون   -

بالتعاون مع مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب   2021مارس   25إلى   23اإلسالمي في الفترة من 

 . IsDBي للتنمية والبنك اإلسالم  SESRICللدول اإلسالمية 

في البلدان الناطقة بالفرنسية من أجل اعتماد خطة عمل لتعزيز ترويج   TPOsندوة عبر اإلنترنت ملنظمات ترويج التجارة   -

 .2021أبريل  6التجارة البينية في 

بالعرض  .48 اللجنة  التجارة    رحبت  لتنمية  املركز اإلسالمي  ال  ICDTالذي قدمه  بين  افتراض ي  أعمال  منتدى  العربية  لتنظيم  دول 

يوليو  8-6في  BADEAواألفريقية ملنتجات األعمال التجارية الزراعية بالتعاون مع املصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا 

كما رحبت اللجنة    الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واملؤسسات على املشاركة بنشاط في هذا الحدث.  وشجعت،  2021



8 

 

 

لتنظيم ندوات عبر اإلنترنت ملمارسة األعمال التجارية من أجل تعزيز   ICDTدمه املركز اإلسالمي لتنمية التجارة الذي ق بالعرض

 التجارة البينية واالستثمار من قبل دول منظمة املؤتمر اإلسالمي.

بالبيانات    طلبت  .49 التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  تزويد  في  االستمرار  األعضاء  الدول  من  وأنظمة  اللجنة  بإحصاءات  املتعلقة 

بمتابعة قضية توسيع التجارة    ICDTواملركز اإلسالمي لتنمية التجارة    IDBإلى البنك اإلسالمي للتنمية    وعهدتالتجارة واالستثمار،  

 واالستثمار بين بلدان منظمة املؤتمر اإلسالمي، وتقديم تقرير إلى الكومسيك ومحافل منظمة التعاون اإلسالمي األخرى. 

 ( TPS-OICنظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )  (أ 

  ICDTللجمهورية التركية الستضافتها، ومكتب تنسيق الكومسيك واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة    أعربت اللجنة عن تقديرها .50

دولة مشاركة، والتي    11، بمشاركة  2021نيو  يو   2-1في شكل افتراض ي فقط في    TNCلتنظيم اجتماع لجنة التفاوض التجاري  

، وقدمت قوائم االمتيازات الخاصة بها، ودول مجلس التعاون الخليجي نيابة عن دوله الست  TPS-OICصادقت على اتفاقيات  

 األعضاء وهي؛ البحرين واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة والكويت وقطر وعمان.

افقةرحبت اللجنة بم  .51 من    وطلبتكموعد نهائي لتفعيل النظام،    2022لجنة التفاوض التجاري على اعتبار األول من يوليو    و

 الدول األعضاء املعنية اإلسراع في استكمال إجراءاتها الداخلية واالستعدادات األخرى حتى ذلك التاريخ.

 بقرار    أحاطت .52
ً
الخليجيلجنة مفاوضات التجارة بأن    اللجنة علما التعاون  الستة في املجلس    أمانة مجلس  ونيابة عن األعضاء 

 ستنقل مالحظاتهم في أقرب وقت ممكن إن كان هناك أي مالحظات حول تاريخ تفعيل النظام. 

تقديرها  .53 عن  اللجنة  التجارة    وأعربت  لتنمية  اإلسالمي  االق  ICDTللمركز  األثر  عن  بدراسة  لنظام  لقيامه  املحتمل  تصادي 

دمت إلى اجتماع لجنة التفاوض التجاري    13األفضلية التجارية بين دول منظمة التعاون اإلسالمي على  
ُ
دولة مشاركة، والتي ق

TNC . 

 مع التقدير بقرار لجنة مفاوضات التجارة    أحاطت .54
ً
  عن  مراجعة  دراسة  سيجري   التجارة  لتنمية  اإلسالمي  املركز  بأناللجنة علما

 ( وأثرها على التجارة البينية. 19-)أزمة كوفيد الدولي الصحي  الوضع  ضوء في خاصة النظام، هذا  وتحديث تنفيذ  سيناريوهات

أبريل    12لتنمية التجارة على تنظيم اجتماع تدريبي افتراض ي بتاريخ    اإلسالمي  واملركز  الكومسيك  تنسيق  بمكتب  اللجنة  أشادت .55

التجارة    ول للد  2021نيسان  / لجنة مفاوضات  في  املشاركة  بتنفيذ    حول األعضاء  املتعلقة    التفضيل  نظام  اتفاقياتاملواضيع 

 . اإلسالمي التعاون   منظمة في األعضاء الدول   بين التجاري 

مكتب تنسيق الكومسيك  من وفي معرض إشارتها إلى القرار ذي الصلة الذي اتخذته لجنة مفاوضات التجارة، فقد طلبت اللجنة  .56

ومن املركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بصفته األمين املشارك في لجنة مفاوضات التجارة مواصلة جهودهما نحو توسيع عضوية 

األ  الدول  بين  التجاري  التفضيل  اإلسالمي نظام  التعاون  منظمة  في  الفنية    عضاء  املواضيع  حول  قدرات  بناء  أنشطة  وتنظيم 

 املتصلة بتنفيذ نظام التفضيل التجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

 )مرفق تقرير اجتماع لجنة التفاوض التجاري في املرفق ....(.
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، وبالتحديد اتفاقية اإلطار، بروتوكول نظام  TPS-OICاللجنة الدول األعضاء التي لم توقع أو تصدق بعد على اتفاقيات    دعت .57

 وقواعد املنشأ، أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.  PRETASالتعرفة التفضيلية 

ال عملية قوائم االمتياز املحدثة، ودعت  لالنتهاء من استكم  TNCاللجنة بالجهود التي تبذلها سكرتارية لجنة التفاوض    وأشادت .58

 في أقرب وقت ممكن.  TPS-OICالدول األعضاء املعنية إلى تسريع جهودها لتقديم قوائم االمتياز بنفس الشكل لتفعيل نظام 

الصلة  بإجراءاتها الداخلية ذات   TNCاللجنة من الدول األعضاء املشاركة التي لم تفعل ذلك بعد؛ إخطار أمانة التفاوض   طلبت .59

 في أقرب وقت يناسبها.  TPS-OICالتي يتعين اتخاذها لتنفيذ قواعد املنشأ في نظام األفضلية 

اللجنة على الدور الذي يلعبه مكتب تنسيق الكومسيك واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة بصفتهما أمانة لجنة التفاوض    وأثنت .60

 . TPSOICطة بناء القدرات ذات الصلة بنظام األفضلية التجارية  التجاري في اإلشراف على املفاوضات التجارية وتوفير أنش

 TPS]رحبت اللجنة بالعرض الذي قدمته جمهورية باكستان اإلسالمية الستضافة ورشة عمل حول زيادة الوعي بأهمية نظام   .61

OIC .]وتأثيره على القطاع الخاص 

 املعارض التجارية اإلسالمية ( ب

عاون مع املركز اإلسالمي  اللجنة بالعرض املقدم من الدول األعضاء التالية الستضافة املعارض التجارية اإلسالمية بالت  رحبت .62

 من الدول األعضاء املشاركة بنشاط في هذه األحداث:  وطلبت، ICDTلتنمية التجارة 

ر في الفترة تستضيف جمهورية السنغال املعرض التجاري السابع عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في داكا -

 .2021( ديسمبر 9 - 6)

الفترة ) - الثامن ملنظمة التعاون اإلسالمي" في اسطنبول في  ( نوفمبر  28  -  25تستضيف جمهورية تركيا "معرض الحالل 

 . SMIICومعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  ICDTبالتعاون مع املركز الدولي لتنمية التجارة  2021

ة في الفترة  إلسالمي الرابع عشر للصناعات الزراعية في جدتستضيف اململكة العربية السعودية معرض منظمة التعاون ا -

 . 2021( أكتوبر 4 - 1)

( أكتوبر  31  -  26في الفترة )تستضيف الجمهورية التونسية املعرض العضوي الثاني ملنظمة التعاون اإلسالمي في تونس   -

2021 . 

( يونيو 6  -  2اء في الفترة )في الدار البيض تستضيف اململكة املغربية معرض البالستيك األول ملنظمة التعاون اإلسالمي   -

2022 . 

املركز   - مع  بالتعاون  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  عشر  الثامن  التجاري  املعرض  اإلسالمية  باكستان  جمهورية  تستضيف 

 . 2022دولي لتنمية التجارة في عام ال

63.  
 
)  2020بأن "معرض إكسبو    أحاطت اللجنة علما الفترة  أكتوبر    1دبي" ستستضيفه دولة اإلمارات العربية املتحدة في دبي في 

 . اط في هذا الحدثالدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي إلى املشاركة بنش ودعت(، 2022مارس  31- 2021

 املشاركة الفعالة في املعارض التجارية اإلسالمية.  كررت اللجنة طلبها إلى الدول األعضاء لتشجيع القطاع الخاص على .64
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اللجنة طلبهاكما   .65 الدول    كررت  بالتعاون مع  إقامة معارض قطاعية محددة  في  باالستمرار  التجارة  لتنمية  املركز اإلسالمي  إلى 

 األعضاء وتقديم تقارير مرحلية منتظمة عن املعارض إلى دورات الكومسيك. 

رية للدول اإلسالمية  اللجنة من املركز اإلسالمي لتنمية التجارة أن يقدم بشكل منتظم، تقارير مرحلية عن املعارض التجا طلبت .66

 واملعارض املتخصصة األخرى وكذلك املعارض إلى دورات الكومسيك ومنتديات منظمة التعاون اإلسالمي األخرى ذات الصلة.

بناء    طلبت] .67 املستوى وبرامج  املنتديات رفيعة  أنشطة ترويج االستثمار مثل  تنظيم  التجارة  لتنمية  املركز اإلسالمي  اللجنة من 

 ملستويين الوطني واإلقليمي من أجل تعزيز االستثمار داخل منظمة املؤتمر اإلسالمي[.القدرات على ا

 املساعدة الفنية ذات الصلة بمنظمة التجارة العاملية  ( ت

وتقديرها .68 عن شكرها  اللجنة  دورات    أعربت  تنظيم  على  التجارة  لتنمية  اإلسالمي  واملركز  للتنمية  اإلسالمي  البنك  ملجموعة 

على الحاجة إلى نشر املعلومات حول الدورات    وأكدت علقة بمنظمة التجارة العاملية لصالح الدول األعضاء،  تدريبية وندوات مت

 التدريبية بشكل أكثر فعالية بين جميع الدول األعضاء. 

للبلدان    إلى مواصلة تقديم املساعدة التقنية   ICDTواملركز اإلسالمي لتنمية التجارة    IDBالبنك اإلسالمي للتنمية    دعت اللجنة  .69

األعضاء بشأن القضايا املتعلقة بمنظمة التجارة العاملية، وتعزيز جهودها في توعية البلدان األعضاء بشأن أهمية املفاوضات  

واملركز اإلسالمي لتنمية    IDBمن البنك اإلسالمي للتنمية    وطلبتالتجارية مع منظمة التجارة العاملية وأثرها على اقتصاداتها،  

موا بالتعاون وتنسيق جهودهم لتعزيز الُقدرات البشرية واملؤسسية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  التجارة أن يقو 

 لتسهيل اندماجهم الكامل في النظام التجاري متعدد األطراف على أساس منصف وعادل. 

  اإلسالمي   التعاون منظمة    أعضاءمنظمة التجارة العاملية إلى مساعدة  منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء في  اللجنة أعضاء  دعت .70

 في عملية انضمامهم إلى منظمة التجارة العاملية.  منظمة التجارة العامليةغير األعضاء في 

 كما  .71
 
التي  الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة إلى تقديم الدعم للبلدان األعضاء  دعت اللجنة أيضا

 تحتاج إلى مساعدة فنية بشأن ممارسات تيسير التجارة من أجل تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية بشأن تيسير التجارة. 

إلى مراقبة األمور املتعلقة بأنشطة    ICDTواملركز اإلسالمي لتنمية التجارة    IDBاللجنة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية    ودعت .72

 ة، وتقديم تقرير عنها إلى دورات الكومسيك السنوية واملحافل املعنية األخرى.منظمة التجارة العاملي

في البنك اإلسالمي للتنمية    االستراتيجية القطرية والتعاون   ولدائرة  الستضافتها،   للمملكة املغربية أعربت اللجنة عن تقديرها   .73

IsDB     لمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  لوICDT  ورشة عمل تدريبية حول تقنيات مفاوضات تجارة الخدمات في بلدان    لتنظيمهما

 في الدار البيضاء.  2020( فبراير 13 - 12منظمة التعاون اإلسالمي في الفترة )

74.  
 
ضية حول حالة املفاوضات التجارية  سينظم ورشة عمل افترا  ICDTبأن املركز اإلسالمي لتنمية التجارة    أحاطت اللجنة علما

 . 2021( يونيو 23 - 21داخل منظمة التجارة العاملية في الفترة )
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 أنشطة تمويل التجارة ( ث

التي تقوم بها املؤسسة اإلسالمية الدولية  وبناء القدرات  للتمويل التجاري وأنشطة الترويج والتطوير    أعربت اللجنة عن تقديرها .75

، وحشد األموال من السوق الدولية وشركاء التنمية لتمويل عمليات التجارة في الدول األعضاء، بما يساهم  ITFCلتمويل التجارة 

 %.25في تحقيق هدف التجارة البينية في منظمة املؤتمر اإلسالمي بنسبة 

ا  أحاطت اللجنة علما مع التقدير .76 ملوافقات والنفقات التراكمية للمؤسسة اإلسالمية لتمويل التجارة منذ إنشائها في عام  بأن 

موافقات تمويل التجارة    تمليار دوالر أمريكي على التوالي، وبلغ  44.9ومليار دوالر أمريكي    54.8قد بلغ    2020عام  حتى نهاية    2008

   مليار دوالر أمريكي على التوالي. 1.7مليار دوالر أمريكي و  2.2 2021مايو/أيار منذ بداية العام وحتى نهاية شهر وصرفها  

التجارة    أشادت  .77 لتمويل  الدولية  تبذلها املؤسسة اإلسالمية  التي  بالجهود  في تمويل الشركات الصغيرة واملتوسطة   ITFCاللجنة 

بجهودها لتنويع محفظتها وتقديم املزيد    أحاطت علماو  والبلدان األعضاء األقل نموا والتجارة داخل منظمة املؤتمر اإلسالمي،

التصدير   عائدات  وزيادة  العمل،  اإلنتاجية وخلق فرص  وبارز على تحسين  تأثير مباشر  له  الذي  الزراعة  لقطاع  التمويل  من 

 والتخفيف من حدة الفقر. 

من أجل تنفيذ برامج خاصة للتخفيف من    ITFCاللجنة بالجهود التي تبذلها املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة    ترحب .78

السلبية لوباء كوفيد األعمال   19-اآلثار  التجارة وتطوير  التعاون اإلسالمي على  في منظمة  البلدان األعضاء  اللجنة    في  واشادت 

التجارة   )  كمبلغ استجابةمليون دوالر أمريكي    604.7على مبلغ    ITFCبموافقة املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل  ( R1سريعة 

مليون دوالر أمريكي أخرى لدعم الدول األعضاء في شراء لقاحات    227واملوافقة على مبلغ للدول األعضاء لتخفيف آثار الجائحة  

 .(R2الصغيرة ومتوسطة الحجم )إلنعاش املشاريع و  19-كوفيد

الدول األعضاء إلى استكمال متطلبات عضويتها ملؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )املؤسسة الدولية    كما دعت اللجنة   .79

الدولية   التجارة  الصادرات    ITFCلتمويل  وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  البنك  ICIECواملؤسسة  مجموعة  تقوم  حتى   )

 اإلسالمي للتنمية بتنفيذ تفويضها بنجاح. 

  أحاطت الل  .80
 
في    ITFCبمبادرات تعزيز التجارة وتنمية القدرات التي تنفذها املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  جنة علما

، والبرنامج الخاص آلسيا      AFTIASللدول العربية  املساعدة من أجل التجارة  مبادرة  إطار برامجها الرئيسية املختلفة بما في ذلك  

وبرنامج  SPCAالوسطى   اإلفريقية    جسور ،  العربية  للشركات  AATBالتجارة  أفريقيا  غرب  وبرنامج  التجارة،  تنمية  وصندوق   ،

 الصغيرة واملتوسطة. 

اللجنة علما .81 التجارة    أحاطت  لتمويل  الدولية  اإلسالمية  املؤسسة  تبذلها  التي  التجارية    ITFCبالجهود  الحلول  برامج  تنفيذ  في 

املتكاملة، بما في ذلك برنامج تنمية البن اإلندونيس ي، وبرنامج غينيا للربط العكس ي، وبرنامج جسر القطن، وبرنامج تطوير قطاع  

والحلول التجارية التكاملية في السنغال،  جاهزية التجارة اإللكترونية السريعة للعراق،  التمور في منطقة املدينة املنورة، وتقييم  

 وبرامج مختلفة لتونس وبنغالديش وباكستان وبلدان رابطة الدول املستقلة وأفغانستان وبوركينا فاسو وجزر القمر وجيبوتي. 

82.  
 
لتنويع األدوات املالية اإلسالمية، ودعم برامج    ITFCبجهود املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة    كما أخذت اللجنة علما
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 التدريب على التمويل اإلسالمي وتعزيز حلول التمويل اإلسالمي في املنتديات الدولية. 

83.  
 
باعتبارها املؤسسة متعددة األطراف    ICIECبجهود املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات    وأخذت اللجنة علما

الشريعة   أحكام  املتوافقة مع  التأمين  التأمين وإعادة  التي توفر حلول  العالم الئتمان الصادرات وتأمين االستثمار  في  الوحيدة 

 اإلسالمية. 

    أحاطت و  .84
ً
علما التقديراللجنة  وا  مع  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  للمؤسسة  التجارية  األعمال  الصادرات  بحجم    ICIECئتمان 

القيمة التراكمية لألعمال التجارية املؤمنة منذ تأسيسها إلى مليار دوالر أمريكي لتصل    9.86بلغت  ، والتي  2020املؤمنة في عام  

 مليار دوالر أمريكي.  73.86

 مع التقدير .85
 
مليار    4.468في دعم    ICIECبدور املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات    وأحاطت اللجنة علما

 في عام    46من األعمال التجارية املؤمنة داخل منظمة التعاون اإلسالمي تشمل  دوالر أمريكي  
ً
  4.385، مقارنة بقيمة  2020بلدا

 في عام    45التعاون اإلسالمي تشمل  من األعمال التجارية املؤمنة داخل منظمة مليار دوالر أمريكي 
ً
، مما يجعل القيمة  2019بلدا

التجارية املؤمنة   التعاون اإلسالمي  التراكمية لألعمال  نهاية عام    28.519داخل منظمة  مليار دوالر أمريكي منذ تأسيسها وحتى 

2020 . 

86.  
 
للمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار    (ADERبإطالق النسخة الجديدة من تقرير فاعلية التنمية السنوي )  أحاطت اللجنة علما

سنة املاضية،      27الذي يشمل أداء املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات طوال    ICIECوائتمان الصادرات  

  SDG7و  SDG3و  SDG 2الصادرات في تحقيق ستة أهداف مستدامة؛ وهي    وتنهئ املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان

 . SDG 17و SDG9و SDG 8و

87.   
 
بتقرير التقدم الذي قدمته املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات حول برنامج ذكاء  كما أخذت اللجنة علما

املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات بالتعاون مع مركز األبحاث    وطلبتاألعمال في منظمة املؤتمر اإلسالمي،  

على استكمال االستعدادات الفنية إلطالق البرنامج في   SESRICدول اإلسالمية  اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب لل

 أقرب وقت ممكن. 

االستجابات املحدودة على االستبيان الذي أجرته املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات    مع األخذ في االعتبار  .88

ICIEC  اإلحصائية واالقتصادية واالجتما األبحاث  مركز  للدول اإلسالمية  مع  األعمال    SESRICعية والتدريب  ذكاء  برنامج  حول 

اإلسالمي؛   التعاون  مع    طلبتملنظمة  بالتعاون  الصادرات  وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسالمية  املؤسسة  من  ،  SESRICاللجنة 

 لكومسيك السابعة والثالثين. ومواصلة الجهود لزيادة عدد االستجابات وكذلك تقديم تقييماتهم حول مخرجات استبيان دورة ا

ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية    ICIECلتأمين االستثمار وائتمان الصادرات  بعرض املؤسسة اإلسالمية  ورحبت اللجنة   .89

املجاالت التي  لتنظيم أنشطة بناء القدرات للمستفيدين املحتملين للبرنامج في    SESRICواالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  

امل التجارية  املجاالت  مع  تشملها  وبالتعاون  للبرنامج،  التجارة  ركزية  لتنمية  اإلسالمي  ملنظمة    ICDTاملركز  تابعة  أخرى  وهيئات 

 التعاون اإلسالمي. 
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 ( املرتبطة بالتجارة SMIICأنشطة معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )   ( ج

( في مجال التوحيد القياس ي واملقاييس واالعتماد  SMIICبأنشطة معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )  ورحبت اللجنة .90

 وتأثيرها على تيسير التجارة وبناء القدرات. 

   أعضاء  واليمن   وتشاد  بنغالدش  من  كل  بانضمام  ة اللجن  ورحبت  .91
ً
(،  SMIIC)  اإلسالمية  للدول   واملقاييس  املواصفات  معهد  في  جددا

إلى عضوية معهد املواصفات واملقاييس للدول    اللجنة  دعتكما   إلى االنضمام  التي لم تفعل ذلك بعد  املعنية  الدول األعضاء 

 ( ومجالس املقاييس واالعتماد. TCs( واملشاركة بنشاط في لجانها الفنية )SMIICاإلسالمية )

( على تنظيم أنشطة بناء القدرات في مجال  SMIICملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )  كما أعربت اللجنة عن تقديرها .92

الدولية، ال سيما من خالل انضمامها بصفة   املنتديات  في  لزيادة حضوره  الدعم  إلى تقديم  الدول األعضاء  اختصاصه، ودعا 

 نظمة التجارة العاملية. ( التابعة ملTBTمراقب إلى لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة )

اللجنة .93 للدول    دعت  واملقاييس  املواصفات  معهد   / اإلسالمي  التعاون  منظمة  معايير  واستخدام  اعتماد  إلى  األعضاء  الدول 

( كمعايير وطنية من أجل املساعدة في تنسيق املعايير وإزالة الحواجز الفنية أمام التجارة بين الدول األعضاء،  SMIICاإلسالمية )

معايير  ودعت    / اإلسالمي  التعاون  منظمة  التي تستخدم  الصلة،  ذات  األعضاء  املعايير رسمًيا وفق SMIICالدول  اعتماد  إلى  ؛ 

 . SMIICإرشادات اعتماد 

والبنية التحتية العاملية لجودة الحالل    ،2030-2021للفترة    SMIICستراتيجية  اللجنة علما مع التقدير بوضع خطة  ا  أحاطت .94

 إلسالمي. ملنظمة التعاون ا

( إلجراء برامج تدريبية حول معايير الحالل ملنظمة  SMIICكما أشادت اللجنة بجهود معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) .95

( من أجل تسهيل االستخدام املشترك للمعايير  OIC/SMIICالتعاون اإلسالمي / معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )

 التعاون اإلسالمي.داخل منظمة  

96. ( اإلسالمية  للدول  واملقاييس  املواصفات  معهد  بين  تعاون  اتفاقية  بتوقيع  اللجنة  وSMIICرحبت  للتجارة    (  اإلسالمية  الغرفة 

القائم وتبادل املعلومات والخبرات في صناعة الحالل، باعتباره خطوة مهمة   ICCIAوالصناعة والزراعة   التعاون  بهدف تعميق 

 جديدين للتعاون في منظمة التعاون اإلسالمي في القضايا املتعلقة بالحالل. افع إلعطاء زخم ود

 مع التقدير بأن معرض الحالل )   حاطت أ .97
ً
والقمة اإلسالمية السابعة للحالل  ( ملنظمة التعاون اإلسالمي  Halal Expoاللجنة علما

نوفمبر/تشرين   28-25بين    SMIICومعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية    ICDTالتجارة  سينظمها املركز اإلسالمي لتنمية  

 ودعت جميع الدول األعضاء إلى املشاركة بنشاط في هذه الفعاليات املهمة.   في إسطنبول  2021الثاني 

 قتصادي دور القطاع الخاص في التعاون اال دول األعمال: تعزيز من ج 5املادة الـ 

 اجتماعات القطاع الخاص 

98.   
 
علما اللجنة  والزراعة  أخذت  والصناعة  للتجارة  اإلسالمية  الغرفة  تبذلها  التي  وبرنامج    ICCIAبالجهود  املنتديات،  تنظيم  في 
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التدريب، واالجتماعات بين الشركات، والندوات وورشات العمل؛ من أجل تحفيز دور القطاع الخاص في توسيع شبكته وزيادة  

 فرصه التجارية واالستثمارية. 

 جارة والصناعة والزراعة. اللجنة الغرف التجارية للدول األعضاء على املشاركة بنشاط في أنشطة الغرفة اإلسالمية للت  وشجعت .99

املعنون "التصدي  لتنظيمها املؤتمر االفتراض ي    ICCIAللغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة    تقديرهااللجنة عن    وأعربت .100

رابطة خريجي جامعة بادجادجاران  : اآلفاق الصحية واالقتصادية والدبلوماسية واالجتماعية" بالتعاون مع  19-لجائحة كوفيد

(IKA UNPADوجامعة بادجا )د ( جارانUNPAD( والغرفة األندونيسية للتجارة والصناعة )KADIN.) 

 مركز التحكيم التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي 

الخامس   .101 االجتماع  عن  الصادر  والقرار  الخارجية  وزراء  ومجلس  الكومسيك  عن  الصادرة  الصلة  ذات  القرارات  إلى  باإلشارة 

والثالثين للجمعية العامة لغرفة التجارة الدولية؛ رحب االجتماع السادس والثالثون للجنة املتابعة التابعة للكومسيك بإنشاء  

المي في إسطنبول والجهود املبذولة في تفعيلها، وطلب من الدول األعضاء تشجيع غرفها على  مركز التحكيم ملنظمة التعاون اإلس

 املشاركة بنشاط في أنشطة مركز التحكيم. 

إتمام التحضيرات   واتحاد الغرف وبورصة السلع في تركيا ICCIA والزراعة للتجارة والصناعة الغرفة اإلسالمية من  اللجنة   طلبت .102

وبمناسبة إطالق املركز رحبت اللجنة  للكومسيك.    37قبل الدورة    بالكامل   اإلسالمي التعاون مركز التحكيم ملنظمة  لبدء تشغيل  

 بعرض الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة
ً
على  كبير  واتحاد الغرف وبورصة السلع في تركيا تنظيم حفل افتتاحي    والزراعة  أيضا

 للكومسيك.  37هامش الدورة 

 اللجنة من الدول األعضاء أن تشجع كل واحدة غرفها للمشاركة الفعالة في أنشطة مركز التحكيم.  طلبت .103

 تمويل تنمية القطاع الخاص 

 مع التقدير بجهود   .104
ً
التي تعمل بفعالية على تمويل مشاريع    ICDاملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  أحاطت اللجنة علما

 الدول األعضاء.القطاع الخاص في 

( أن تقدم بانتظام تقارير شاملة بشأن جهودها في تمويل  ICDكما تطلب اللجنة من املؤسسة االسالمية لتنمية القطاع الخاص ) .105

فرعي منفصل بعنوان "تمويل تنمية القطاع  القطاع الخاص إلى دورات الكومسيك الوزارية واجتماعات لجنة املتابعة في إطار بند  

 الخاص". 

 من جدول األعمال: تحسين النقل واالتصاالت  6املادة الـ 

 مع التقدير .106
 
  2021مايو  31بعقد االجتماع السادس عشر ملجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت في  أحاطت اللجنة علما

في الدول األعضاء    19-في شكل افتراض ي فقط، بموضوع "استراتيجيات التخفيف ملقدمي خدمات النقل أثناء وبعد جائحة كوفيد

 في منظمة التعاون اإلسالمي".
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مجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت إلى املشاركة بنشاط في اجتماعها السابع   اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في  دعت  .107

اللجنة الدول األعضاء التي لم تفعل    دعت . كما  2021سبتمبر    14عشر املقرر تنظيمه بنفس موضوع االجتماع السادس عشر في  

 ذلك بعد، إلى التسجيل في مجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت.

 2021للجنة بالجهود التي تبذلها الكاميرون وجزر املالديف ونيجيريا وتركيا للمشاريع التالية التي سيتم تنفيذها في عام  ا  وأشادت .108

 في إطار تمويل مشروع الكومسيك:

 أبيدجان" الذي ستنفذه نيجيريا بالشراكة مع بنين وتوغو وغامبيا.  - املشروع بعنوان "مراقبة ممر النقل الغوس  -

 .2021وان "إنشاء أرشيفات النقل البحري" الذي ستنفذه الكاميرون بالشراكة مع كوت ديفوار وتشاد في عام  املشروع بعن -

 . 2021املشروع بعنوان "تنفيذ االتفاقيات البحرية الدولية" الذي ستنفذه تركيا بالشراكة مع الجزائر وتونس في عام  -

مهارات تكنولوجيا   - "تعزيز  بعنوان  بالشراكة مع  املشروع  املالديف  تنفذه جزر  الشباب"  تمكين  واالتصاالت:  املعلومات 

 غامبيا وتركيا.

109. [ 
 
بجهود األمانة العامة ملنظمة املؤتمر اإلسالمي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لتفعيل ممر سكة حديد منظمة    إذ تحيط علما

وبورت سودان،   داكار  بين  اإلسالمي  ا  وطلبتاملؤتمر  الدول  اللجنة من  إبالغ  للتنمية  البنك اإلسالمي  العامة ومجموعة  ألمانة 

 األعضاء املعنية بانتظام بالتقدم املحرز في تحقيق مشروع في منتديات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة[. 

 من جدول األعمال: تطوير قطاع السياحة املستدامة والتنافسية  7املادة الـ 

 مع   .110
 
في شكل    2021مايو    25بعقد االجتماع السادس عشر ملجموعة عمل الكومسيك للسياحة في    التقديرأحاطت اللجنة علما

 ".19-افتراض ي فقط، بموضوع "استراتيجيات التخفيف للسياحة أثناء وبعد جائحة كوفيد

عها السابع عشر  اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للسياحة إلى املشاركة بنشاط في اجتما  دعت  .111

اللجنة الدول األعضاء التي لم تفعل ذلك    دعت. كما 2021سبتمبر  23املقرر تنظيمه بنفس موضوع االجتماع السادس عشر في 

 بعد، إلى التسجيل في مجموعة عمل الكومسيك للسياحة. 

في إطار تمويل    2021تم تنفيذها في عام  اللجنة بجهود بوركينا فاسو والكاميرون وأوغندا وتركيا للمشاريع التالية التي سي  أشادت  .112

 مشروع الكومسيك: 

(" الذي ستنفذه الكاميرون  DMOاملشروع بعنوان "بناء قدرات أصحاب املصلحة في منظمات إدارة الوجهات السياحية ) -

 بالشراكة مع أذربيجان وبوركينا فاسو ونيجيريا والسنغال، 

ويج ملواقع التراث" الذي تنفذه أوغندا بالشراكة مع غامبيا وماليزيا  املشروع بعنوان "السياحة املجتمعية من خالل التر -

 وموزمبيق ونيجيريا، 

 املشروع بعنوان "تنشيط طريق سفر موالنا" الذي ستنفذه تركيا بالشراكة مع أفغانستان وإيران، -

الوجهة" تنفذه   - أثر األزمة الستعادة  بوركينا فاسو بالشراكة مع مالي املشروع بعنوان "بناء القدرات على طريقة تقييم 

 والكاميرون وكوت ديفوار وتونس.
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في  2021اللجنة بجهود أذربيجان وبنغالديش وبوركينا فاسو وسورينام للمشاريع التالية التي سيتم تنفيذها في عام كما أشادت  .113

 كوفيد:وباء إطار استجابة الكومسيك ل

 . معايير النظافة" تنفذه أذربيجان تنفيذاملشروع بعنوان "دعم أعمال اإلسكان في  -

 . ة منظمي الرحالت" تنفذه بنغالديشفي حال :19-رة املتضررة من فيروس كوفيد املشروع بعنوان "تجديد األعمال الصغي -

 ." تنفذه بوركينا فاسو19-ة كوفيد  املشروع بعنوان "تطوير البروتوكوالت الصحية للصناعات السياحية ملكافح -

 .ت السياحة والضيافة" تنفذه لبنان، ومرونة شركا19-ن "التوعية بمرض كوفيد املشروع بعنوا -

اللجنة الدول األعضاء إلى تشجيع املؤسسات ذات الصلة وشركات السياحة ومنظمي الرحالت السياحية وما إلى ذلك إلى    دعت .114

تعزيز جهودهم من خالل، تنظيم حمالت ترويجية وجوالت إضافية إلى القدس الشريف، بين أمور أخرى، لدعم الفلسطينيين  

 املقيمين في القدس وإظهار التضامن معهم. 

بهدف تحسين البنية التحتية السياحية بهدف    2020في عام    الكومسيكاللجنة ببرنامج القدس الذي أطلقه مكتب تنسيق  رحبت   .115

.  2020نهائي يتمثل في تحسين صورة القدس والحفاظ على الهوية الفلسطينية العربية في املدينة واالنتهاء من املشروعين في عام  

 ب تنسيق الكومسيك بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني في فلسطين.في إطار برنامج القدس الذي ينفذه مكت

 املشروع بعنوان "تحليل البنية التحتية للسياحة ووضع خراطة طريق للوجهة السياحية إلى القدس"، -

 املشروع بعنوان "دعم القدرات املؤسسية ملجلس القدس للسياحة والتراث".  -

جديدة مترابطة سيتم تنفيذها من قبل وزارة االقتصاد الوطني في فلسطين في إطار    اللجنة ببدء ستة مشاريع سياحية  رحبت كما   .116

 برنامج الكومسيك القدس تحت عناوين املشاريع التالية: 

 "مسار هوية الفنانين: اقتفاء أثر التراث في القدس"  -

 "مقدسيون: ألننا املكان والزمان"  -

 "تمتعوا بجواهر القدس املخفية" -

 "مخابز املدينة القديمة: السياحة الغذائية والتراث"   -

 "القدس: أسرار وروايات تنكشف" -

 "تعزيز التراث الفلسطيني"  -

التقدير .117 مع   
 
علما اللجنة  للدول    أخذت  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  مركز  يبذلها  التي  بالجهود 

في وندوات  تدريبية  لتنظيم دورات  إطار    اإلسالمية  في  السياحة  الحالل وإحصاءات  السياحة  السياحة، وال سيما حول  قطاع 

 (. OIC-CaBبرنامج بناء القدرات ملنظمة التعاون اإلسالمي )

على السياحة الطبية الحالل    19-اللجنة من املركز اإلسالمي لتنمية التجارة إعداد دراسة حول التأثير السلبي لوباء كوفيد  طلبت .118

في منظمة التعاون اإلسالمي، وتنظيم دورات تدريبية وفعاليات ترويجية مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي وشركائها لدعم  

 االنتعاش السريع لكال القطاعين.
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 زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والحفاظ على استمرارية األمن الغذائي  من جدول األعمال:  8املادة الـ 

 مع التقدير .119
 
في شكل    2021مايو    27بعقد االجتماع السادس عشر ملجموعة الكومسيك للعمل الزراعي في    أحاطت اللجنة علما

 ".19-اد الغذائي في األوقات املضطربة: حالة كوفيدافتراض ي فقط، بموضوع "كيفية ضمان استدامة سالسل اإلمد 

اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة الكومسيك للعمل الزراعي إلى املشاركة بنشاط في اجتماعها السابع عشر    دعت .120

لم تفعل ذلك  اللجنة الدول األعضاء التي   دعت. كما 2021سبتمبر  16املقرر تنظيمه بنفس موضوع االجتماع السادس عشر في 

 بعد، إلى التسجيل في مجموعة الكومسيك للعمل الزراعي. 

التعاون   .121 ملنظمة  والتكنولوجي  العلمي  للتعاون  الدائمة  الوزارية  واللجنة  والنيجر وسورينام  وإيران  بنين  بجهود  اللجنة  أشادت 

اإلسالمية    COMSTECHاإلسالمي   للدول  والتدريب  واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  للمشاريع    SESRICومركز 

 في إطار تمويل مشروع الكومسيك:  2021التالية التي سيتم تنفيذها في عام 

جر وتوغو  املشروع بعنوان "تعزيز القدرة على التخزين وتخزين الحبوب واللوبيا" الذي ستنفذه بنين بالشراكة مع الني  -

 وكوت ديفوار. 

 املشروع بعنوان "بناء القدرات في مجال تخزين الحبوب واللوبياء"، تنفذه النيجر بالشراكة مع بنين وكوت ديفوار ونيجيريا. -

 املشروع بعنوان "بناء القدرات في أنظمة الري في محاصيل الخضروات"، تنفذه سورينام بالشراكة مع إندونيسيا وتركيا، -

 بالشراكة مع ست دول أعضاء،   COMSTECH" تنفذه  ي املشروع بعنوان "تقنيات التربية الجديدة لألمن الغذائي والتغذو  -

اإلحصائية   - األبحاث  مركز  ينفذه  الوطنية"  الغذائية  امليزانيات  خالل  من  الغذائي  األمن  "تعزيز  بعنوان  املشروع 

 بالشراكة مع اثنتي عشرة دولة عضو. SESRIC تماعية والتدريب للدول اإلسالمية واالقتصادية واالج

املشروع بعنوان "الزراعة التعاقدية لربط صغار املزارعين باألسواق داخل البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"   -

 ستنفذه إيران بالشراكة مع تركيا وعمان وماليزيا.

في إطار استجابة الكومسيك    2021الية التي سيتم تنفيذها في عام  اللجنة بجهود إندونيسيا وإيران وتركيا للمشاريع الت   أشادتكما   .122

 لفيروس كوفيد: 

مقاطعة - في  الغذاء  إلى  واملهمشة  والضعيفة  الفقيرة  الفئات  وصول  "تسهيل  بعنوان  ستنفذه    املشروع  الغربية"  جاوة 

 . إندونيسيا

 .ئي املستدام" ستنفذه تركياالغذا  "تسريع التحول الرقمي في قطاع الزراعة لضمان األمن املشروع بعنوان -

 والسياسات ذات الصلة على القطاع الزراعي اإليراني" تنفذه إيران. 19-املشروع بعنوان "التحقق من آثار كوفيد -

بأنشطة مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية في الزراعة بما في    أخذت اللجنة علما .123

 ذلك الدورات التدريبية التي عقدت فعليا حول تعزيز إنتاجية القطن وتحليل سالمة األغذية وتحليل توفير املياه. 

اللجنة علما   .124 البنك كما أحاطت  التي تبذلها مجموعة  الزراعة بما في ذلك إطالق البرنامج    بالجهود  اإلسالمي للتنمية في قطاع 

دول من منظمة املؤتمر اإلسالمي )بنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، غامبيا،    10اإلقليمي لتطوير سلسلة قيمة الرز لصالح  
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م املشروع اإلقليمي لرسم خرائط  غينيا، مالي، النيجر، السنغال، سيراليون، السودان( في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ودع

خصوبة التربة في غرب أفريقيا الذي يشمل ست دول من منظمة التعاون اإلسالمي )كوت ديفوار وغامبيا وغينيا ومالي والسنغال  

 وسيراليون( في غرب إفريقيا بهدف تحسين إنتاج املحاصيل وإنتاجيتها في املناطق املستهدفة.

125.  
 
اللجنة علما الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة    وأحاطت  الوقف    ICCIAبجهود  األخضر لتحقيق  في إطالق مبادرة 

 القتصاد الزراعي واالجتماعي للغرفة اإلسالمية.ل االستراتيجية الوقفية 

 و  .126
 
في املشروع املعنون "أسواق تبادل ا لسلع    ICCIAبجهود الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة    أحاطت اللجنة علما

 " لتعزيز وتحسين نوعية الزراعة ومنتجاتها وتنافسيتها في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. الزراعية

127.  
 
علما اللجنة  والزراعة  بجهود    وأحاطت  والصناعة  للتجارة  اإلسالمية  "    ICCIAالغرفة  املعنون  املشروع  املختلطة  في  الزراعة 

 إلى األنشطة الريادية.  من خالل استثمار التقنية والدعوةلرائدة" لتشجيع تطوير املمارسات الزراعية املستدامة ا

 من جدول األعمال: التخفيف من حدة الفقر  9املادة الـ 

 مع التقدير .128
 
مايو    24بعقد االجتماع السادس عشر ملجموعة عمل الكومسيك للتخفيف من حدة الفقر في    أحاطت اللجنة علما

افتراض ي فقط، مع موضوع "كوفيد  2021 في منظمة    19-في شكل  املساواة االجتماعية واالقتصادية  السلبية على عدم  وآثاره 

 التعاون اإلسالمي الدول األعضاء.

مجموعة عمل الكومسيك للتخفيف من حدة الفقر إلى املشاركة بنشاط في اجتماعها    اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في  دعت .129

اللجنة الدول األعضاء التي لم  دعت. كما 2021أكتوبر   7السابع عشر املقرر تنظيمه بنفس موضوع االجتماع السادس عشر في 

 تفعل ذلك بعد، إلى التسجيل في مجموعة عمل الكومسيك للتخفيف من حدة الفقر. 

 في إطار تمويل مشروع الكومسيك:  2021اللجنة بجهود بنين وغامبيا وتركيا للمشاريع التالية التي سيتم تنفيذها في عام   شادتأ .130

لشراكة  املشروع بعنوان "تجريب التعليم والتدريب التقني واملنهي في بلدان منظمة املؤتمر اإلسالمي املختارة" تنفذه بنين با -

 . مع غامبيا والنيجر وتركيا

 .ا بالشراكة مع سيراليون ونيجيريااملشروع بعنوان "غرس تعليم ريادة األعمال في املناهج املدرسية" تنفذه غامبي  -

السودان   - مع  بالشراكة  تركيا  تنفذه  التدخل"  عمل  فريق  وإنشاء  الصحية  البشرية  القدرات  "تعزيز  بعنوان  املشروع 

 والصومال والنيجر. 

 بجهود الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة  .131
ً
مؤسسات التمويل متناهي الصغر  في تأسيس  ICCIAأحاطت اللجنة علما

للدول الخمسة اإلفريقية وهي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، والتي تهدف إلى تحسين  الساحل الغربي  إقليم في  

وبناء  ا املالي  والنساءالندماج  للشباب  واملشاريع    القدرات   
ً
اقتصاديا ومتوسطة    الناشئة الفاعلين  والصغيرة  الصغر  املتناهية 

 في إقليم الساحل. الحجم 

 ( SPDA( والبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا ) ISFDصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية )  (أ 
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من    وطلبتبالوفاء بالتزاماتها،    ISFDسالمي للتنمية  من الدول األعضاء التي تعهدت لصندوق التضامن اإل كررت اللجنة طلبها   .132

بما فيها املصادر الحكومية  جهوده في حشد املوارد واملناصرة من مصادر مختلفة  زيادة      ISFDصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية  

 وغير الحكومية والقطاع الخاص في الدول األعضاء.

تذكيًرا بالقرارات ذات الصلة الصادرة من اجتماعات الكومسيك األخيرة حول مالحظات الدول األعضاء من أجل تحسين أداء   .133

، في خدمة هدف التخفيف من حدة الفقر من خالل التركيز على عدد أكبر من املشاريع،  ISFDصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية  

اللجنة من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية أن يأخذ    طلبتحجم القائمة على املنح؛  وخاصة املشاريع الصغيرة واملتوسطة ال

 هذه املالحظات في االعتبار أثناء التخطيط لبرامجه وأنشطته املستقبلية. 

ة  والبرنامج الخاص لتنمي  ISFDبتقارير البنك اإلسالمي للتنمية بشأن صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية  أحاطت اللجنة علما   .134

، وأقرت بالتقدم املحرز في برنامج املساعدة اإلنمائية الخاصة، وطلبت من البنك اإلسالمي للتنمية إعداد  SPDAالقطاع الخاص 

تقارير تقييمية عن البرنامج عند االنتهاء من مشاريعه، مع تقديم تفاصيل عن األهداف والشركاء واملستفيدين والنتائج والدروس  

 . وتقديمها إلى منتديات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة بما في ذلك اجتماعات الكومسيك القادمة. املستفادة، وما إلى ذلك

لتعبئة املوارد من مختلف مؤسسات التمويل من أجل التنفيذ    IDBاللجنة بالجهود التي يبذلها البنك اإلسالمي للتنمية    ورحبت .135

 . SPDAاألكثر فعالية لبرنامج 

 التعليم والتدريب املنهي بمنظمة التعاون اإلسالمي برنامج  ( ب

ا مع التقدير  .136 من أجل تنفيذ خارطة الطريق االستراتيجية للتعليم والتدريب التقني واملنهي   SESRICبجهود مركز    مع اإلحاطة علم 

نفيذ خارطة الطريق إلى  تقديم تقارير مرحلية عن حالة ت  SESRICاللجنة من مركز    طلبت،  2025-2020ملنظمة التعاون اإلسالمي  

 دورات الكومسيك واجتماعات لجنة املتابعة.

املوارد البشرية في    SESRICاللجنة كذلك عن تقديرها للجهود املستمرة التي يبذلها مركز    وأعربت .137 بهدف تعزيز قدرات ونوعية 

 لتعبئة املزيد من املوارد املالية من أجل البرنامج.  SESRICمركز  ودعتالدول األعضاء، 

ودعمها في إطار برنامج التعليم املنهي    SESRICاللجنة الدول األعضاء إلى املشاركة في برامج بناء القدرات املختلفة ملركز    ودعت .138

 والتدريب ملنظمة التعاون اإلسالمي.

 

ريادة األعمال النسائية  إجراء املزيد من البرامج التدريبية التي تركز على ريادة األعمال بما في ذلك   SESRICطلبت اللجنة من مركز  .139

 . OIC-VETفي إطار برنامج التعليم املنهي والتدريب ملنظمة التعاون اإلسالمي  

 تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ( ت

اللجنة من مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية   طلبتإلى القرار ذي الصلة الصادر عن دورتي الكومسيك األخيرتين،    باإلشارة .140

إعداد تقارير سنوية عن التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة    SESRICواالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  
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 ذات األولوية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتقديمها إلى دورات الكومسيك الوزارية. 

االستمرار في تنفيذ    SESRICطلبت اللجنة من مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية   .141

للدول   الوطنية  املكاتب اإلحصائية  األولوية لصالح  التنمية املستدامة ذات  أهداف  التركيز على  التدريب اإلحصائي مع  أنشطة 

 . StatCaBقدرات اإلحصائية األعضاء في إطار برنامج بناء ال

142.  
 
من مكتب تنسيق الكومسيك    طلبتبالقرار ذي الصلة الصادر عن الدورة السادسة والثالثين للكومسيك،    وإذ تذكر اللجنة أيضا

تجميع أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة املتوافقة مع مجاالت أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية 

 وتقديم القائمة إلى دورة الكومسيك السابعة والثالثين. 

 من جدول األعمال: تعميق التعاون املالي  10املادة الـ 

في شكل افتراض ي    2021أبريل    6بانعقاد االجتماع الخامس عشر ملجموعة عمل التعاون املالي في    تقديروإذ تحيط علما مع ال .143

 ".19-فقط، تحت عنوان "دور التمويل اإلسالمي في دعم املشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة واملتوسطة ضد كوفيد  

مسيك للتعاون املالي إلى املشاركة بنشاط في اجتماعها السابع  اللجنة الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكو   دعت  .144

اللجنة الدول األعضاء التي لم تفعل    دعت. كما  2021سبتمبر    9عشر املقرر تنظيمه بنفس موضوع االجتماع الخامس عشر في  

 ذلك بعد، إلى التسجيل في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون املالي.

وبروني دار السالم وماليزيا ونيجيريا وسيراليون للمشاريع التالية التي سيتم تنفيذها في عام    اللجنة بجهود أفغانستان  وأشادت .145

 في إطار تمويل مشروع الكومسيك:  2021

والتكنولوجيا املالية    ESGاملشروع بعنوان "برنامج بناء القدرات في مجال الصكوك وصكوك البيئة واالجتماعية والحوكمة   -

 . اإلسالمية" الذي ستنفذه بروناي دار السالم بالشراكة مع إندونيسيا وماليزيا

اكة مع  املشروع بعنوان "النهوض بسوق رأس املال اإلسالمي من خالل التكنولوجيا املالية" الذي ستنفذه ماليزيا بالشر  -

 .تركيا وبروناي دار السالم

التكا  - "تحسين  بعنوان  نيجير املشروع  تنفذه  الذي  اإلسالمي"  املؤتمر  منظمة  في  األعضاء  الدول  في  مع  فل  بالشراكة  يا 

 . السودان وموزمبيق

سيرالي  - ستنفذه  الذي  اإلسالمي"  التمويل  إلى  األعمال  رائدات  وصول  "تسهيل  بعنوان  ماليزيا  املشروع  مع  بالشراكة  ون 

 .ونيجيريا

 نستان بالشراكة بين ماليزيا وتركيا. املشروع بعنوان "تطوير سوق التكافل" تنفذه أفغا -

 منتدى البورصات التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي  (أ 

منتدى    أشادت .146 يبذلها  التي  بالجهود  له،    البورصاتاللجنة  التابعة  العمل  املؤتمر اإلسالمي وفرق  ملنظمة  الدول    ودعتالتابع 

 األعضاء إلى املشاركة بنشاط في األنشطة التي يتم تنظيمها في إطار هذا املنتدى. 
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التعاون اإلسالمي، الستضافة    رحبت .147 أمانة منتدى بورصات منظمة  الذي قدمته بورصة إسطنبول، بصفتها  بالعرض  اللجنة 

 كة بنشاط في هذه األحداث الهامة. الدول األعضاء إلى املشار  ودعت، 201االجتماع الخامس عشر للمنتدى في عام 

اللجنة من الدول األعضاء أن تدعم بنشاط فريق عمل املنتدى املعني باملؤشرات من أجل الترويج الفعال ملؤشر الشريعة    طلبت  .148

S&P OIC/COMCEC Shariah 50    خالل من  أو  مباشرة  إبالغهم  خالل  من  بلدانهم  في  املالي  واملجتمع  املستثمرين  وصندوق 

اللجنة الدول األعضاء إلى دعم    دعت اث العامة والبيانات الصحفية ونشر املؤشر على املواقع الرسمية لبورصاتهم. كما  األحد

 فرقة عمل املنتدى في إيجاد مستثمرين في الصندوق وزيادة أصول الصندوق الخاضعة لإلدارة. 

المي للتبادالت حول الجهود املبذولة إلنشاء بورصة  من قبل األمانة العامة ملنتدى منظمة التعاون اإلسأحيطت اللجنة علما   .149

اللجنة من أمانة املنتدى تسريع استعداداتها الفنية   وطلبتالذهب في منظمة التعاون اإلسالمي بين الدول األعضاء املتطوعة،  

 لثالثين. إلنشاء بورصة الذهب التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي، وتقديم تقرير إلى دورة الكومسيك السابعة وا

اللجنة الدول األعضاء املهتمة إلى تقديم الدعم الفعال ملجموعة عمل املنتدى املعني باملعادن الثمينة من خالل تعيين نقاط    دعت .150

 اتصال في بلدانهم لقيادة مشروع منظمة التعاون اإلسالمي لتبادل الذهب. 

ا .151 ملركزية ملنظمة التعاون اإلسالمي واألطراف األخرى ذات  كما دعت اللجنة جميع البورصات والبنوك املركزية ومنتدى البنوك 

الصلة من الدول األعضاء املهتمة من أجل املساهمة في صياغة نموذج األعمال لسوق الذهب في منظمة املؤتمر اإلسالمي بحيث  

 يعمل بشكل جيد. 

التعاون اإلسالمي   بعد اإلحاطة علما .152 التبادل ملنظمة  العامة ملنتدى  املبذولة لدفع جدول أعمال    من قبل األمانة  حول الجهود 

اللجنة من أمانة املنتدى العمل على االستعدادات الفنية للمشاريع التي قد تساعد   طلبت االستدامة في تبادالت الدول األعضاء، 

 من اإلجراءات في مجال االستدامة، بما في ذلك العمل  
ً
لتقييم    S&Pمع  في دعم بورصات منظمة التعاون اإلسالمي التخاذها مزيدا

 جدوى مؤشر االستدامة ملنتدى التبادل ملنظمة التعاون اإلسالمي.

اقبي األسواق املالية التابع للكومسيك  ( ب  منتدى مر

( في الجمهورية التركية، بصفته أمانة املنتدى، الستضافة CMBاللجنة بالعرض املقدم من مجلس أسواق رأس املال )   رحبتكما   .153

  شهري سبتمبر وأكتوبر /أيلول وتشرين األول من عام االجتماع العاشر ملنتدى منظمي أسواق رأس املال التابع للكومسيك في  

 الدول األعضاء إلى املشاركة بنشاط في هذا الحدث الهام.  ودعت، 2021

بذلها فرق العمل املنبثقة عن منتدى الكومسيك ملنظمي سوق رأس املال في بناء القدرات وتنمية  اللجنة بالجهود التي ت  رحبت  .154

املالي،   والتمويل اإلسالمي والتثقيف  اجتماعاته    ودعتاألسواق  في  املشاركة  املنتدى من خالل  إلى دعم جهود  األعضاء  الدول 

 واملساهمة في إنجاز مهام فرق العمل.

ذ .155 القرار  إلى  والثالثين،  باإلشارة  والسادسة  والثالثين  الخامسة  الكومسيك  دورتي  عن  الصادر  الصلة  علماي  اللجنة    أحاطت 

العقارية   الكومسيك  منصة  إنشاء  حول  الكومسيك  في  املال  رأس  منظمي سوق  ملنتدى  العامة  األمانة  قدمتها  التي  باملعلومات 
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  أمانةمن املنتدى /    وطلبتاملهتمة في منظمة التعاون اإلسالمي.  اإللكترونية / الكومسيك للتبادل العقاري بين الدول األعضاء  

االستعدادات القانونية واإلدارية والتكنولوجية الالزمة إلنشاء منصة الكومسيك العقارية اإللكترونية / بورصة  تسريع  املنتدى  

 ك للعقارات، وتقديم تقرير إلى الدورة السابعة والثالثين للكومسيك. يكومس ال

باإلشارة إلى القرار ذي الصلة الصادر عن الدورة السادسة والثالثين للكومسيك، دعت اللجنة الدول األعضاء املهتمة للمشاركة   .156

بنشاط في إنشاء منصة الكومسيك اإللكترونية للعقارات/ بورصة الكومسيك العقارية، وتدعوها إلى تحديد الهيئات املخولة من  

 لتعزيز سبل التنسيق.  قبلها، وإبالغ أمانة املنتدى

 منتدى البنوك املركزية ملنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك  ( ت

اللجنة بالجهود التي تبذلها األمانة العامة ملنتدى البنوك املركزية ملنظمة املؤتمر اإلسالمي والكومسيك لتحديث وتحسين    أشادت  .157

 مؤشر الضعف املالي لدول منظمة املؤتمر اإلسالمي. 

اإلسالمي  اللج  رحبتكما   .158 التعاون  ملنظمة  املركزية  البنوك  منتدى  أمانة  بصفته  التركي،  املركزي  البنك  من  املقدم  بالعرض  نة 

سبتمبر   في  للمنتدى  الثالث  االجتماع  الستضافة  هذا  2021والكومسيك،  في  بنشاط  املشاركة  األعضاء  الدول  من  وطلبت   ،

 االجتماع. 

تجاه البنوك املركزية والسلطات النقدية في الدول األعضاء،    SESRICت التي ينظمها  اللجنة ببرامج التدريب وبناء القدرا  أشادت   .159

 مواصلة تنظيم مثل هذه األنشطة للمؤسسات ذات الصلة في الدول األعضاء. SESRICاللجنة من  طلبتو

املشروعات متناهية  االستعدادات لتبادل اآلراء حول "دور التمويل اإلسالمي في دعم  من جدول األعمال:  11املادة الـ 

 "19-الصغر واملنشآت الصغيرة واملتوسطة في مواجهة كوفيد  

بالجهود املبذولة في إطار االستعدادات لدورة التبادل الوزاري لوجهات النظر في اجتماع الكومسيك السابع  أخذت اللجنة علما  .160

من الدول األعضاء املشاركة بنشاط في االجتماع السادس عشر ملجموعة عمل التعاون املالي الذي سيعقد في  وطلبت  ،والثالثين

، والذي سيناقش أيًضا االستعدادات لجلسة تبادل اآلراء وتضع مجموعة من توصيات السياسة لتقديمها إلى  2021سبتمبر    9

 دورة الكومسيك الوزارية السابعة والثالثين. 

اللجنة وزراء الدول األعضاء املسؤولين عن املالية واالقتصاد للمشاركة في دورة الكومسيك الوزارية السابعة والثالثين إلى    دعت  .161

 جانب الوزراء املسؤولين عن الكومسيك. 

تن  شجعت .162 مكتب  إلى  إلكترونًيا  وإرسالها  املذكور  املوضوع  حول  القطرية  تقاريرها  إعداد  على  األعضاء  الدول  سيق  اللجنة 

 على أبعد تقدير. 2021 أكتوبر/تشرين األول  20الكومسيك بحلول 

 املوضوعات املحتملة لجلسة تبادل وجهات النظر لدورة الكومسيك الثامنة والثالثين  ( ث

163.  
 
 باملواضيع املحتملة التالية لجلسة التبادل الوزاري لآلراء في دورة الكومسيك الثامنة والثالثين:  أخذت اللجنة علما
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 تسهيل التجارة: املبادئ التوجيهية لتحسين إدارة الحدود الداخلية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  :1املوضوع 

 جهود التقييس في التمويل اإلسالمي  :2املوضوع 

 تطوير اإلنتاج الحيواني وتربية الحيوانات لتعزيز األمن الغذائي  :3املوضوع 

 اآلثار االقتصادية واالجتماعية للبنية التحتية للنقل: ملحة عامة عن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي   :4املوضوع 

 ضاء في منظمة التعاون اإلسالمي السياحة الصحية: تطوير السياحة الحرارية واملنتجع الصحي في الدول األع  :5املوضوع 

 السكن الالئق بالفقراء في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي   :6املوضوع 

الدول األعضاء الستكشاف وجهات نظرهم حول املوضوعات   .164 بين  استبيان  الكومسيك توزيع  اللجنة من مكتب تنسيق  طلبت 

 الكومسيك السابعة والثالثين. املذكورة أعاله وتقديم تقرير بالنتائج إلى دورة 

 مشروع جدول أعمال دورة الكومسيك السابعة والثالثين  من جدول األعمال:  12املادة الـ 

 أعدت اللجنة مشروع جدول األعمال وقررت تقديمه إلى دورة الكومسيك السابعة والثالثين.  .165

 والثالثين في الرفق الثاني عشر(.)مرفق نسخة من مشروع جدول أعمال دورة الكومسيك السابعة 

 أي أعمال أخرى  من جدول األعمال:  13املادة الـ 

اإلخالءات القسرية في حي الشيخ   ومنه   فلسطين  في  األخير   التصعيد  على  كاملة  مسؤولية  مسؤولة  إسرائيل  أن  اللجنة  أوضحت  .166

وتدمير البيوت الفلسطينية، وتقييد حرية العبادة في املسجد األقص ى خالل شهر    الشرعية،  غير  املستوطنات  وتوسيعجراح،  

  واألهداف ضد املدنيين الفلسطينيين    للقوة  والعشوائياملفرط وغير املتكافئ   إسرائيل  استخدامرمضان املبارك. وشجبت اللجنة 

 .املدنية

لجنة املتابعة التام للشعب الفلسطيني وأن العالم اإلسالمي  طلبت اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك نقل رسالة تعبر عن دعم   .167

 إلى جانبهم في قضيتهم العادلة.
ً
 سيقف دوما

مع األخذ في االعتبار الدمار االقتصادي الناجم عن التصعيد األخير؛ دعت اللجنة الدول األعضاء إلى تقديم جميع أنواع الدعم   .168

ا بناء  إعادة  أجل  من  خاصة،  لفلسطين  الشعب  االقتصادي  ودعم  غزة،  في  املدمرة  العمل  وأماكن  واملنازل  التحتية  لبنية 

 الفلسطيني وخاصة العائالت املتضررة.

 الجلسة الختامية 

التعاون اإلسالمي،   .169 التركية لدى منظمة  للجمهورية  الدائم  املمثل  متين أكر،  السفير محمد  برئاسة معالي  الختامية  في جلسته 

 اته.اعتمدت اللجنة تقريرها مع مرفق

أعرب السيد عبد العزيز السكران، رئيس وفد اململكة العربية السعودية، عن أهمية االستفادة من قنوات االتصال املختلفة    .170

 ووسائل التواصل االجتماعي لزيادة تعزيز التنسيق بين مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي والدول األعضاء. 

 جميع املشاركين على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.  وشكر السيد رأفت ريان، رئيس وفد دولة فلسطين، .171
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وهنأ السيد بارتيليمي نغوالكيا، األمين العام لوزارة التجارة في الغابون؛ حكومة الجمهورية التركية الستضافتها ومكتب تنسيق   .172

الوفود على مساهماتهم للرئيس وجميع  وتقديره  ونقل شكره  الهام.  تنظيم هذا االجتماع  على  االجتماع    الكومسيك  اختتام  في 

 بنجاح. 

كما أكد السيد نغوالكيا أن املشاركة النشطة واملداوالت املثمرة للوفود قد مكنت اللجنة من الوصول إلى مجموعة من التوصيات   .173

 .2021القوية الطموحة لدورة الكومسيك الوزارية السابعة والثالثين التي ستعقد في نوفمبر 

األمين العام املساعد ملنظمة التعاون اإلسالمي، عن شكره وتقديره الخاص لجميع الوفود على  أعرب معالي د. أحمد سينجندو، و  .174

التركية ومكتب   الجمهورية  السابع والثالثين. كما شكر  الكومسيك  متابعة  الناجح الجتماع لجنة  النشطة واختتامها  مشاركتها 

التعاون اإلسالمي على العروض التقديمية املمتازة التي  تنسيق الكومسيك على االستعدادات املمتازة وجميع مؤسسات منظمة  

 ساهمت في نجاح االجتماع. 

، فإن االستمرار في عقد مثل هذه االجتماعات هو رفض من  19- وأكد د. سينجندو أنه على الرغم من اآلثار السلبية لوباء كوفيد .175

كوفيد لوباء  للسماح  اإلسالمي  التعاون  منظمة  عائلة  إلى   19-قبل  إشارة  وفي  اإلسالمي.  املجتمع  في  التعاون  أنشطة  بتعطيل 

إلى تغير املناخ والحروب التي ال تنتهي إلى أعداد هائلة من النازحين؛    19-بدًءا من كوفيد  للعالم بأسره   التحديات الضخمة املعطلة

لك التعاون داخل منظمة التعاون اإلسالمي  أكد د. سينجندو على أهمية إعادة النظر في نموذج التعاون الدولي وتعزيزه، بما في ذ

 . ورؤية مشتركةبحس سليم 

املندوبين على مشاركتهم النشطة وإسهاماتهم   .176 الختامي، أعرب معالي السيد محمد متين أكر عن خالص شكره لجميع  بيانه  في 

 القيمة. 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وذكر السيد أكر أنه مثل العديد من البلدان األخرى في جميع أنحاء العالم، اتخذت    .177

تدابير مختلفة، وبدأت في برامج الدعم للتخفيف من اآلثار السلبية للوباء على اقتصاداتها. وفي الوقت نفسه، شرعت مؤسسات  

السلبية للوباء. منظمة التعاون اإلسالمي أيًضا في العديد من البرامج بهدف املساهمة في جهود الدول األعضاء في مكافحة اآلثار  

 وشكر جميع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي على جهودها املخلصة في مساعدة الدول األعضاء في هذه األوقات الصعبة.

نظام    .178 لتفعيل  النهائي  املوعد  بتحديد  من    TPS-OICالتجارية    ةاألفضليوتذكيًرا  الدول  2022يوليو    1اعتباًرا  أكر  السيد  ؛ دعا 

املعنية ال  لتفعيل مركز  األعضاء  بأن االستعدادات  امتنانه  أعرب عن  الغاية. كما  الالزمة لتحقيق هذه  ستكمال االستعدادات 

 التحكيم التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول وصلت إلى مراحلها النهائية. 

مشاركتهم النشطة ومساهماتهم الثمينة. كما  واختتم السيد أكر حديثه بتكرار شكره وتقديره لجميع أعضاء لجنة املتابعة على    .179

أعرب عن شكره ملمثلي األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي، واملقرر، ومكتب تنسيق الكومسيك، وممثلي مؤسسات منظمة  

ة وجهودهم  التعاون اإلسالمي، واملترجمين الفوريين، وغيرهم من املوظفين املشاركين في تنظيم االجتماع على مساهماتهم القيم

 التي ساهمت في نجاح االجتماع. 
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 .كر في امللحق الثالث عشر(أ لختامي ملعالي السيد محمد متين )مرفق نسخة من نص البيان ا

 

 


