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وتعمل اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي التجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )كومسيك(  ١٩٨٤منذ عام 
في منظمة التعاون  ٥٧دول األعضاء الـ العلى تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري فيما بين 

كومسيك التي اإلسالمي. وتسترشد البرامج واألنشطة التي تضطلع بها الكومسيك باستراتيجية ال
القمة اإلسالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي، التي انعقدت في الدورة االستثنائية الرابعة لمؤتمر اعتمدتها 

 . ٢٠١٣في مكة المكرمة.  أصبحت االستراتيجية مفعَّلة في عام  ٢٠١٢أغسطس/آب  ١٥-١٤

 ديناميكية الكومسيك اكتسبت قدف قدمتهما، اللتين اآلليتين وبفضل الرابع، عامها االستراتيجية دخول ومع
 جلساتها في الكومسيك تقدمها التي العمل سير تقارير وتهدف. عمل من به تقوم بما للتعريف ومساحة
 وفي. السابقة السنة في الكومسيك استراتيجية بتنفيذ الخاص بالوضع بيان عرض إلى السنوية الوزارية

 انعقاد منذ االستراتيجية، لتنفيذ الرئيسية نجازاتاإل حول عامة نظرة التقرير هذا يقدم السياق، هذا
 مشروعات وتمويل الكومسيك عمل لفرق أهمية التقرير يخصص حين وفي. للكومسيك الثالثين الدورة

 من اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات تنجزه ما على كذلك الضوء يسلط فإنه الكومسيك،
 مجاالت من مجال لكل ،يقدم التقرير فإن ولذلك،. تيجيةاالسترا مهمة األخرى هي تخدم أنشطة
 تقوم أنشطة من يتبعها وما المعنية، العمل فرق عقدتها التي االجتماعات أحدث حول معلومات ،التعاون

 .اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة المؤسسات بها

نوفمبر/تشرين  ٢٨-٢٥استعرضت الكومسيك، في دورتها الثالثين التي انعقدت في اسطنبول في 
، الجهود المشتركة المبذولة في مجاالت التعاون التي تقام تحت مظلة الكومسيك؛ وهي: ٢٠١٤ الثاني

التجارة، والنقل واالتصاالت، والزراعة، والسياحة، والتعاون المالي، والتخفيف من حدة الفقر، وتعاون 
رات الرامية إلى زيادة توطيد أواصر القطاع الخاص. وخرجت المشاورات المتعمقة بمجموعة من القرا

التعاون فيما بين الدول األعضاء في هذه المجاالت. ورحبت الكومسيك في تلك الدورة بتفعيل 
السيما انعقاد اجتماعات فرق عمل الكومسيك،  ك، وما ُأحرز من تقدم في تنفيذها،استراتيجية الكومسي

ويل مشروعات الكومسيك. كما طلبت الكومسيك وإطالق الدعوة األولى للمشروعات في إطار آلية تم
من مكتب تنسيق الكومسيك إعداد تقارير منتظمة عن سير العمل في تنفيذ استراتيجية الكومسيك، 
وتقديمها إلى دورات الكومسيك واجتماعات لجنة المتابعة. كما قررت الكومسيك، في الدورة نفسها، أن 

تحسين تقديم  تحديات التنموية التي تواجه األمة اإلسالمية:وال٢٠١٥"خطة التنمية لما بعد عام يكون 
أثناء انعقاد الدورة الحادية والثالثين  عنوانا لجلسة تبادل وجهات النظر الوزارية الخدمات األساسية"

 للكومسيك.
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 خلصتعام،  مرة. وبوجه ١٢ومنذ انعقاد الدورة الثالثين للكومسيك، اجتمعت فرق عمل الكومسيك 
 محضرا ١٢و القطاعية، المستقبلية لآلفاق تقارير ٦و تحليليا، تقريرا ١٢جتماعات إلى إصداراال هذه

السيما  ات المتعلقة باجتماعات فرق العمل،وترد كل المنشور بنشرها. الكومسيك تنسيق قام مكتب
 ومحاضر االجتماعات، على الموقع، اآلفاق المستقبلية للقطاعاتتقارير الدراسات التحليلية، و

 . =250http://www.comcec.org/EN_YE/icerik.aspx?iidإللكتروني للكومسيكا

 فرق العمل ، ظلت٢٠١٤وبما يتماشى مع العرف الذي بدأ في اجتماعات خريف عام  من جانب آخر،
ف من هذه الجلسات تحديد مجاالت خاصة الهدو السياسات.على جداول أعمالها جلسات لمناقشة  تدرج

في ظل هدف نهائي وذلك نسبي، بشكل  اوإيجابي اسريع اأثرفيها سياسات يكون للتدخالت الحكومية بال
دراسات ويكون أساس المناقشات في هذه الجلسات الالدول األعضاء.  بين سياساتالتقريب يسعى إلى 

كل اجتماع من اجتماعات فرق العمل، وكذا األسئلة لموضوع المحدد لل التي يتم إعدادها تحليليةال
بهدف الوصول إلى فهم  إلى الدول األعضاء مكتب تنسيق الكومسيكالتي يرسلها  السياساتب الخاصة

لذي يدور حوله اجتماع فريق أساسي للصورة العامة لسياسات الدول األعضاء في الموضوع المحدد ا
التوصيات التي خلصت إليها فرق العمل في اجتماعاتها الخامسة والسادسة ل ارسالعمل. ومن المقرر إ

 .اتخاذ الالزم بشأنهامن أجل  الحادية الثالثينإلى الكومسيك في دورتها 

 الخاصة التوصيات تنفيذ عملية رصد نحو خطوات الكومسيك تنسيق مكتب اتخذ ذلك، إلى إضافة
 بفرق الخاصة االتصال قاطلن الثالث السنوي االجتماع انعقاد ناءوأث. ومتابعتها الذكر، سالفة بالسياسات

 المشاركين اتفاق جانب إلى هذا الغرض، لهذا استمارة الكومسيك تنسيق مكتب قدم الكومسيك، عمل
. العمل فرق اجتماعات عن تصدر التي بالسياسات الخاصة التوصيات لمتابعة القصوى األهمية على
 الدول على االستمارات هذه بتوزيع سيقوم الكومسيك تنسيق مكتب أن على التأكيد تم عليه، وبناء

 الخاصة التوصيات تنفيذ نحو بلدانهم اتخذتها التي اإلجراءات عن خاللها من إلخطاره األعضاء
 .  بالسياسات

ية طلقت آلية تمويل مشروعات الكومسيك، وهي اآللية الثانية لتنفيذ استراتيج، ُا٢٠١٣في سبتمبر/أيلول 
الكومسيك، التي تهدف إلى تقديم المنح للمشروعات المقدَّمة من الدول األعضاء التي سجلت اسمها في 

 مي، وذلك في مجالي التعاون الفنيفرق العمل، والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسال
منظمة ل التابعة ساتمؤسالإلى تعبئة الدول األعضاء و تهدف هذه األداةفي حين ووبناء القدرات. 

التعاون اإلسالمي من أجل تحقيق مبادئ استراتيجية الكومسيك وأهدافها، فهي تهدف أيضا إلى النهوض 
بجهود التعاون للتغلب على ما تواجهه الدول األعضاء من تحديات مشتركة في مجاالت التعاون. 

تنفيذ المشروعات المتعددة  حسِّن هذه اآللية من قدرات الدول األعضاء علىإضافة إلى ذلك، سُت

http://www.comcec.org/EN_YE/icerik.aspx?iid=250


 

3 

ي األطراف. وأخيرا، توفر آلية تمويل مشروعات الكومسيك فرصة فريدة من نوعها للدول األعضاء ف
ريكا أم بلدان جنوب شرق آسيا إلى بالد المغرب، ومن بلدان من منظمة التعاون اإلسالمي، بداية

 مشتركة.  من أجل التعاون في القضايا ال الالتينية إلى بالد القوقاز،

 على للحصول مقترحا، مشروعا ٦٢ جملة من مشروعا، ١٤ تأهيل عن ُأعلن ،٢٠١٥ عام وفي
 التوقيع تم حيث عشرة، األربعة المشروعات لهذه توقيع حفل أقيم ،٢٠١٤ نيسان/بريلإ ٢ فيو. تمويل
.  المشروعات ومالكي الوسيطة، المؤسسة بوصفة ،للتنمية تركيا بنك بين وتمويل تشغيل اتفاقيات على
 التعاون مجاالت إطار في المشروعات هذه تنفيذ وضع حول موجزة معلومات أيضا التقرير هذا ويقدم
 في للمشروعات الثالثة الدعوة الكومسيك تنسيق مكتب أطلق األخرى، الناحية ومن .الصلة ذات

 تنسيق مكتب أدرج وعليه، تمويل؛ على للحصول مشروعا ٤٩ تقدم حيث ،٢٠١٥ أيلول/سبتمبر
 المتوقع ومن. الثاني تشرين/نوفمبر ٢ في المشروعات هذه تصفية قائمة على مشروًعا ٢٤ الكومسيك

 في تمويل على للحصول المؤهلة بالمشروعات النهائية القائمة عن الكومسيك تنسيق مكتب يعلن أن
 . شباط/فبراير شهر أوائل

 رئيس أردوغان، طيب رجب الرئيس خامةف كلمة في ورد الذي االقتراح إلى أيضا اإلشارة وتجدر
 الدول بين فيما عقارية وبورصة للذهب بورصة إنشاء بشأن للكومسيك، الثالثين الدورة في الكومسيك،

 من والثالثين، الحادي اجتماعها في المتابعة، لجنة وطلبت .اإلسالمي التعاون منظمة في عضاءاأل
 بالجهات المعني الكومسيك منتدىو اإلسالمي لتعاونا منظمة بورصات منتدى من كلل العامة األمانة

 ووسائل وطرق ،ينالمذكور ينالمقترح جدوى حول أولية دراسات إجراء المال رأس ألسواق التنظيمية
 الدورة تقوم أن المتوقع من حيث والثالثين، الحادية دورتها في سيكالكوم إلى اتقديمه ثم ومن ،ماتنفيذه
 .لتنفيذها الالزمة التوجيهات وتقديم الدراسات، هذه في بالنظر

ألنشطة المختلفة التي نظمتها المؤسسات ذات الصلة التابعة معلومات حول ا أيضا يقدم هذا التقرير
تماشى مع استراتيجية الكومسيك. وتقوم ت والتيعلى مدار العام الماضي،  لمنظمة التعاون اإلسالمي

سالمي، المتماشية مع استراتيجية الكومسيك، بدور منظمة التعاون اإلل التابعة مؤسساتالأنشطة 
تسعىإلى محوري لضمان فعالية ونجاح تنفيذ االستراتيجية. مرفق بهذا التقرير قائمة باألنشطة التي 

تنظيمها في عام بمنظمة التعاون اإلسالمي ل التابعة مؤسساتالقامت التي ق أهداف االستراتيجية، ويتحق
٢٠١٤. 
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المعني بالتجارة مرتين، حيث نظر  ق العمليفر اجتمعخالل الفترة التي تم فيها استعراض سير العمل، 
لمنظمة التعاون اإلسالمي تهدف . كما جرى تنفيذ مبادرات في قضايا متعلقة بتمويل التجارة وتيسيرها

 .تعزيز التجارة فيما بين الدول األعضاءإلى 

 

 بالتجارة المعني الكومسيك عمل لفريق الخامس االجتماع انعقد
 تحت التركية بالجمهورية أنقرة، في ٢٠١٥ آذار/مارس ٢٦ في

 بنك) التصدير اعتمادات كبن بدور االرتقاء" عنوان
 بمنظمة األعضاء الدول في الصادرات ائتمان وكاالت(/اكسيم

 االجتماع أثناء دارت التي المناقشات ركزت. "اإلسالمي عاونالت
 أو( اكسيم بنك) التصدير اعتماد بنوك ألداء الحالي المستوى على

 أجل من وذلك األعضاء، الدول داخل الصادرات ائتمان وكاالت
 األعضاء الدول في مثلها جديدة ووكاالت بنوك إنشاء في النظر
 كانت الصدد، هذا في. كاالتالو هذه مثل بها يوجد ال التي

 خصيصا الكومسيك تنسيق مكتب أعدها التي التحليلية الدراسة
 أن الدراسة وأبرزت. مناقشاته في االجتماع عليه اعتمد التي المرجعي األساس بمثابة االجتماع لهذا

 بالمقارنة راتالصاد ائتمان دعم بمسألة العهد حديثة ما، حد إلى ُتعتبر، اإلسالمي التعاون منظمة بلدان
 اعتماد بنك يوجد ال األعضاء، ٥٧ الـ الدول بين فمن. والتنمية االقتصادي التعاون منظمة بدول

. منها دولة ٢٣ في سوى برامج من شابهها ما أو الصادرات، ائتمان وكاالت أو ،(اكسيم بنك) التصدير
 األعضاء الدول في أخرى لىإ بلدة من تختلف الصادرات ائتمان وكاالت خصائص أن التقرير أكد كما
 الدولة بين مشتركة الوكاالت هذه ملكية تكون البلدان، معظم ففي. اإلسالمي التعاون منظمة في

 ذلك، إلى إضافة. للدولة بالكامل مملوكة الوكاالت هذه فتكون ُثلثها، من أكثر في أما الخاص، والقطاع
 يتضح ما وهذا اإلسالمي، التعاون منظمة بلدان رعب كبير بشكل الدولة بها تضطلع التي األدوار تتباين

 والتمويل السياسات في المشاركة وقدر الصادرات، ائتمان لوكاالت المختلفة الملكية نسب من
 اإلسالمي، التعاون لمنظمة التابعة الصادرات ائتمان وكاالت عمل نطاق أيضا يختلف كما. والحوكمة

 أما مباشرة، ضمانات أو تمويل نصفها من أقل سوى يقدم ال حين في تأمين، خدمات معظمها يوفر إذ
 الصادرات ائتمان وكاالت بين من وكاالت ٤ سوى تقدمها فال التأمين وأدوات اإلسالمية التمويل أدوات
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 أعمالها، انتشار ومدى اتساع نطاق حيث من الوكاالت هذه بين أيضا تباين ويوجد بل. والعشرين الستة
 .أعمالها وحجم بها عاملينال عدد يعكسه ما وهذا

 الصادرات ائتمان وكاالت بدور االرتقاء وسبل طرق حول المشاركين بين مناقشات االجتماع شهد كما
 إليها خلصت التي بالنتائج األعضاء الدول رحبت الصدد، هذا في. األعضاء الدول داخل ووظائفها
 سليم هيكل وجود ضرورة على اسةالدر أكدت الحكومة، به تضطلع الذي الدور حيث ومن. الدراسة

 ألنشطة منتظمين واستعراض ورصد الخاص، القطاع مع قوي وحوار قانوني، وإطار للحوكمة،
 الصادرات ائتمان لوكالة بالنسبة أما. بالنجاح أعمالها تتكلل حتى وذلك الصادرات، ائتمان وكاالت
 سوقية أبحاث وإجراء واضحة، ومهمة رؤية وضع لنجاحها األساسية العوامل بين من فإن نفسها،

 .الدوليين واألطراف الشركاء مع روابط وخلق مفصلة، عمل خطة ووضع مستفيضة،

 
-  

 تحت أنقرة في ٢٠١٥ أيلول/سبتمبر ١٧ في بالتجارة المعني العمل لفريق السادس االجتماع انعقد
. "اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان في ةالتجار لتيسير عالةف وطنية هيئات تأسيس" عنوان
 على التجارة تيسير مسألة تنسيق عملية على السادس اجتماعه في بالتجارة المعني العمل فريق وركز

 األول كانون/ديسمبر في بالي في ُعقد الذي التاسع، الوزاري المؤتمر اعتماد ومع. الوطني المستوى
 التجارة لتيسير الوطنية الهيئات مسألة اكتسبت ،العالمية التجارة لمنظمة التجارة تسهيل تفاقيةال ،٢٠١٣
 وطنية لجنة على اإلبقاء أو/و تشكيل" بـ األعضاء الدول من دولة كل االتفاقية ألزمت إذ بارزة، أهمية
 أن القول فيمكن ولذا،". يةاالتفاق لنصوص المحلي والتنفيذ التنسيق تسهيل أجل من التجارة بتيسير معنية

 
 تمويل من مصدريها يحتاجه ما وتقييم دراسة على األعضاء الدول حث 
 ائتمان وكاالت بين بالمعامالت المتعلق التعاون لتعزيز األعضاء الدول دعوة 

 لها التابعة الصادرات
 بهدف لها التابعة الصادرات ائتمان وكاالت كفاءة استعراض على األعضاء الدول حث 

 ألدائها العام المستوى تحسين
 يتعلق فيما الخاص والقطاع العام القطاع بين الحوار لتشجيع األعضاء الدول دعوة 

 الصادرات ائتمان بوكاالت
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 العالمية التجارة منظمة أعمال جدول بنود ضمن يدرج سوف التجارة لتيسير الوطنية الهيئات بند
 .قادمة عديدة ألعوام الصلة ذات األخرى الدولية والمنظمات

 دولة ٣٩ أسست فقد لالجتماع، أعدت التي التحليلية للدراسة ووفقا
 وطنية هيئات اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول من

 الهيئات هذه بعض فيه تعمل الذي الوقت وفي. التجارة لتيسير
 مشكالت اآلخر البعض يواجه غيرها، من نسبيا أفضل بشكل
 األعضاء الدول يواجهها التي الشائعة المشكالت بين ومن. حقيقية

 ية،والمؤسس القانونية األطر وغياب السياسي، االلتزام قلة: يلي ما
 أصحاب مع التواصل وضعف المالية، الموارد كفاية وعدم

 .الصلة ذوي المصالح

 ما التحليلي التقرير إليها خلص التي الرئيسية التوصيات بعض كانت التحديات، لهذه التصدي أجل ومن
 التنسيق، عملية عن مسئولة تكون جهة تحديد: التجارة لتيسير وطنية هيئات لتأسيس بالنسبة: يلي
 ومؤسسي قانوني إطار ووضع الهيئة، اختصاص وتحديد التمويل، مصادر وتحديد األهداف، حديدوت

 قيادة وجود وضمان سياسية، رغبة إبداء: التجارة لتيسير الوطنية الهيئات الستدامة وبالنسبة. قوي
 حكوميةال غير المنظمات مشاركة وتشجيع والخاص، العام للقطاعين التمثيل في العدالة وضمان قوية،

 .الوطنية الهيئات عمل في األكاديمية واألوساط

 متعلقة قضايا على ،٢٠١٦ عام في والثامن السابع اجتماعيه في بالتجارة، المعني العمل فريق سيركز 
 .التجارة بتيسير

 
 التجارة لتيسير الوطنية الهيئات على اإلبقاء/لتأسيس األعضاء للدول المساعدة تقديم 
 التجارة لتيسير الوطنية يئاتاله أنشطة في الخاص القطاع إشراك 
 التجارة لتيسير الوطنية الهيئات عمل إطار في للتواصل فاعل نظام وضع 
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٣-١  

 

نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي هو أهم مشروعات إن 
الكومسيك في مجال التجارة. ويقوم نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة 

 طار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيليةتفاقية اإلسالمي على ثالث اتفاقيات، أال وهي: االتعاون اإل
)بريتاس(، واتفاقية قواعد المنشأ. وبتصديق ما ال يقل عن عشرة  الخاصة بنظام األفضليات التجارية

اكتمل في قد  األساس القانوني للنظاميكون ، ةعضاء على االتفاقية الثالثاأل من البلدان بلدان
 .٢٠١١أغسطس/آب 

 التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات نظام تفعيل أجل من ذلك، ومع
 على ةدقاصالم: وهما ،واحد آن في بشرطين األعضاء البلدان من ١٠ تفي أن يجب اإلسالمي،
 اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات لنظام ةالثالث االتفاقيات

 الثالثين، دورتها وفي .التجارية المفاوضات للجنة العامة لألمانة بها الخاصة تيازاالم قوائم وتقديم
 أعلنت فقد دول، العشر تجاوز قد واحد آن في الشرطين استوفت التي الدول عدد أن إلى ونظرا

 منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات نظام لتفعيل الالزمة المتطلبات أن الكومسيك
 واألردن، وبنجالديش، البحرين،: هي (دولة ١٢) الدول وهذه. استكمالها تم قد اإلسالمي لتعاونا

 وتركيا، السعودية، العربية والمملكة وقطر، وباكستان، وعمان، والمغرب، وماليزيا، والكويت،
 نظام ياتاتفاق على دقتاص/وقعت التي البلدان قائمة على االطالع يمكن .المتحدة العربية واإلمارات
 اإللكتروني الرابط على اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات

 :التالي
 http://www.comcec.org/UserFiles/File/TPS-OIC/TPSOIC-PRETASStatus-
Ekim_2014.pdf   

 مكتب نظم بوتيرتها، واإلسراع التجارية، األفضليات نظام لتفعيل الالزمة اإلعدادات استعراض وبغية
 ٢٧-٢٦ يف تدريبية ندوة تركيا، في السلع وتبادل الغرف اتحاد مع عاونبالت الكومسيك، تنسيق
 قائمة الكومسيك تنسيق مكتب أرسل كما .تركيةال بالجمهورية ،أنقرة في ٢٠١٥ الثاني كانون/يناير
 الدول هذه من المطلوبة الالزمة اإلعدادات الستكمال الالزم الوقت لتقييم المشاركة للدول مرجعية تنفيذ
 المشاركة الدول أن اتضح الندوة، انعقاد وأثناء. كامل بشكل التجارية األفضليات نظام تفعيل أجل من

 رموز أساس على قائمة كانت والتي بها، أرسلت وأن سبق التي االمتيازات قوائم تحديث عليها سيتعين
 عليه، وبناء. ٢٠٠٣ في مطبقة كانت التي بالرعاية األولى الدول في ونسبتها الجمركية التعريفات

http://www.comcec.org/UserFiles/File/TPS-OIC/TPSOIC-PRETASStatus-Ekim_2014.pdf
http://www.comcec.org/UserFiles/File/TPS-OIC/TPSOIC-PRETASStatus-Ekim_2014.pdf
http://www.comcec.org/UserFiles/File/TPS-OIC/TPSOIC-PRETASStatus-Ekim_2014.pdf
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 القائمة الستكمال يدعوها المعنية األعضاء للدول مختلفين خطابين الكومسيك تنسيق مكتب أرسل
 الحادي االجتماع انعقاد أثناء الموضوع هذا أثير كما. وإرسالهما االمتياز قوائم ثوتحدي المرجعية
 تقم لم التي المعنية األعضاء الدول اللجنة أوصت ولذا،. الكومسيك عن المنبثقة المتابعة للجنة والثالثين

 في الكومسيك تنسيق مكتب إلى المرجعية التنفيذ وقائمة المحدثة االمتياز قوائم ترسل أن بعد بذلك
 بالدول وثيق اتصال على الكومسيك تنسيق مكتب يزال وال. ٢٠١٥ تموز/يوليو ٣١ أقصاه موعد

 .  للكومسيك والثالثين الحادية الدورة انعقاد قبل اإلجراءات هذه كافة استكمال لضمان المعنية األعضاء

 اإلسالمي المركز سيما ال ،اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة الصلة ذات المؤسسات تنظم وأخيرا،
 نظام ترويج أجل من األعضاء الدول في مختلفة فعاليات الكومسيك، تنسيق ومكتب التجارة لتنمية

 .اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات

 

 بالمملكة مراكش، في ٢٠١٥ آذار/مارس ٣-٢ في التشاورية للمجموعة واألخير لسابعا االجتماع انعقد
 واألعضاء التجارة، لتنمية اإلسالمي للمركز الشكر للكومسيك الثالثين الدورة أزجت وقد. المغربية
 عضاءاأل البلدان بين فيما البينية التجارة لتعزيز المبذولة الجهود على التشاورية، بالمجموعة اآلخرين

 عام في بنجاح التنفيذي البرنامج تنفيذ إتمام المجموعة من وطلبت اإلسالمي، التعاون منظمة في
 التابعة الصلة ذات المؤسسات مع بالتعاون التجارة، لتنمية اإلسالمي المركز من طلبت كما. ٢٠١٥
 للجنة وتقديمه شادية،االستر الخريطة تنفيذ حول شامل تقييمي تقرير إعداد اإلسالمي، التعاون لمنظمة
 .والثالثين الحادية دورتها في والكومسيك والثالثين، الحادي اجتماعها في المتابعة

 

 من األعضاء الدول تقدمه ابم التوعية بهدف اإلسالمية التجارية المعارض بإقامة الكومسيك بادرت
 بلد في عامين كل مرة اإلسالمية التجارية المعارض لتجارةا لتنمية اإلسالمي المركز وينظم. منتجات

 البلدان بين فيما البينية التجارة تعزيز أجل من وذلك ،اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان من
. إسالميا تجاريا معرضا ١٤ بتنظيم المركز قام اآلن، وحتى .اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

 للدول التجاري للمعرض عشر الخامس االجتماع السعودية العربية المملكة تضيفتس أن المقرر ومن
 وإلى. ٢٠١٥ الثاني تشرين/نوفمبر ١٢-٨ في الرياض في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

 قطاعات في معارض أيضا التجارة لتنمية اإلسالمي المركز ينظم اإلسالمية، التجارية المعارض جانب
 والمؤتمر المعرض أقيم للكومسيك، الثالثين الدورة انعقاد ومنذ. األعضاء الدول داخل متخصصة
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 العربية اإلمارات في ٢٠١٤ األول كانون/ديسمبر ١٠-٨ في اإلسالمي التعاون لمنظمة للحالل الثالث
 .المتحدة

 ركةلمشاا على الخاص القطاع تشجع أن األعضاء الدول من الكومسيك طلبت ،السابقة دوراتها وفي
 إلى يرفع أن التجارة لتنمية اإلسالمي المركز من طلبت كما اإلسالمية، التجارية المعارض في الفاعلة
 من وغيرها والسياحية، التجارية المعارض في العمل سير عن منتظمة تقارير الكومسيك دورات

 .اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء بالدول المتخصصة المعارض

 

الكومسيك. اإلسالمية هو أحد أهم المشروعات التي أنجزتها  المواصفات والمقاييس للدولإن معهد 
المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، إلى وضع معايير ومستوى  ويهدف المعهد، وهو أحد

ن اإلسالمي. كما يهدف المعهد إلى جودة للمنتجات والخدمات في الدول األعضاء في منظمة التعاو
 توفيق المعايير، وإزالة الحواجز الفنية، من أجل تعزيز التجارة فيما بين البلدان األعضاء.

أعضائه في زيادة مطردة؛ إذ بلغ اإلسالمية، وعدد  المواصفات والمقاييس للدولومنذ تأسيس معهد 
دارة المعهد عضوية كل من ماليزيا والبوسنة بعد أن اعتمد مجلس إ دولة، ٣١ الدول األعضاء به عدد

تأسست سبع لجان فنية معنية و. ٢٠١٤المنعقد في نوفمبر/تشرين الثاني  األخير في اجتماعه والهرسك
بوضع المعايير في المجاالت التي طلبتها البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وهي تعمل 

 مات الدولية.بفاعلية تماشيا مع نظيراتها من المنظ

عمل، خاصًة  ية وورشتنظيم برامج تدريب أيضا اإلسالمية المواصفات والمقاييس للدولوينوي معهد 
نموا، وذلك من أجل تعزيز قدرات توحيد المعايير، واالعتماد، والمترولوجيا في  قل الدول األعضاءأل

 تلك البلدان.

 من وغيرها بالكومسيك الخاصة واألنشطة االجتماعات في الخاص للقطاع القوية المشاركة إن
 هذا في. ناجحة نتائج لتحقيق عنه غنى ال أمر اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة الصلة ذات المؤسسات

 تقارير وترفع الخاص، للقطاع اجتماعات والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة تنظم الصدد،
 تسعى التي األساسية األهداف ومن. جلساتها في الكومسيك إلى إليها خلصت التي النتائج حول دورية

 األعضاء الدول من الخاص القطاع لممثلي منبر توفير تحقيقها، إلى الخاص القطاع اجتماعات
 . الخاص للقطاع ااجتماع ١٦ انعقد اآلن، وحتى. بينهم فيما جديدة روابط وإيجاد جديدة فرص الكتشاف
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 عشر السادس االجتماع إليها خلص التي وصياتالت من كلب علما للكومسيك الثالثين الدورة اخذت
 اإلمارات بدولة الشارقة، في المنعقد اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للبلدان الخاص للقطاع
 التي بالجهود الدورة ترحب كما. الشارقة إعالنوب ،٢٠١٤ رآذا/مارس ٢٠-١٩ في المتحدة العربية
 القطاع مؤسسات بين المعلوماتية الفجوة سد في والزراعة والصناعة للتجارة إلسالمية الغرفة تبذلها

 منتديات وعقد ،(الَمصفق) األعمال تطوير مراكز تأسيس طريق عن األعضاء الدول في الخاص
 والزراعة والصناعة للتجارة إلسالمية ةالغرفبأهابتو ندوات، وتنظيم تدريبية، برامج وتقديم لألعمال،
 ورشة ستضافةال ةتركيال جمهوريةال من المقدم عرضالب أيضا الدورة رحبت. األنشطة هذه لمواصلة

 التعاون منظمة في األعضاء الدول في التجاري السجل هيئات بين التعاون تعزيز" حول الثانية العمل
 جمهوريةال من المقدم عرضالب وكذا ،٢٠١٥ عام من الثاني النصف في دهاعق المقرر" اإلسالمي

 في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول في التنافس سياسة حول مؤتمر لتنظيم يةتونسال
 من الثاني النصف في الخدمات ترحيل حول منتدى ولتنظيم ،٢٠١٥ شباط/فبراير من األخير األسبوع
  .التجارة تنميةل اإلسالمي المركز مع بالتعاون وذلك ،٢٠١٥

 الخاص للقطاع عشر السابع االجتماع انعقاد بقرار والثالثين الحادي اجتماعها في المتابعة لجنة رحبت
 المعرض جانب إلى ،٢٠١٥ الثاني تشرين/نوفمبر ١٢-٨ في السعودية العربية بالمملكة الرياض، في
 والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة بجهود اللجنة أشادتكما اإلسالمية، للدول عشر الخامس جاريالت

 التي والمتوسطة الصغيرة المشروعات لتنمية يومين مدى على يتدريب برنامج تنظيم في والزراعة
 أستانا في والمتوسطة، الصغيرة الصناعات لتنمية التركية المنظمة مع بالتعاون وذلك الغرفة، أقامتها

 برنامج لعقد والزراعة والصناعة للتجارة الميةاإلس الغرفة بعرض رحبتو كازاخستان، بجمهورية
 والمنظمة أنقرة مركز من كل مع بالتعاون ٢٠١٥ عام من الثاني النصف يف أوغندا في مماثل تدريبي
 .والمتوسطة الصغيرة الصناعات لتنمية التركية

  

 كفاءة على فيهما ركز ٢٠١٥ امع في اجتماعين واالتصاالت بالنقل المعني الكومسيك عمل فريق عقد
.الحضري والنقل الموانئ
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 بالنقل المعني كومسيكال عمل لفريق الخامس االجتماع انعقد
 ملكية تقييم" عنوان تحت ٢٠١٥ شباط/فبراير ١٢ في واالتصاالت

 األعضاء الدول في وأدائها بها، الخاصة الحوكمة وهياكل الموانئ،
 هذا لغرض ُأعد الذي للتقرير ووفقا. "اإلسالمي التعاون منظمة في

 العالمي األسطول إلجمالي الساكنة الطنية الحمولة بلغت االجتماع،
 للدول بالنسبة أما. ٢٠١٤ الثاني كانون/يناير في طن بليون ١.٦٩

 الطنية الحمولة فكانت اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء
 طن مليون ٦٤ أعالمها تحت المسجل األسطول إلجمالي الساكنة

 األسطول حمولة من% ٤.١٧ يمثل ما وهو ،٢٠١٤ عام في
 البلدان أن على االجتماع أكد عليه، بناء. نفسه العام في العالمي

 من. بها الخاص األسطول سعة زيادة إلى ماسة حاجة في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء
 مشاركة األعضاء البلدان تواجه التي التحديات بعض بين من أن االجتماع الحظ األخرى، الناحية
 الشحنات ونقل ،وداخلها الموانئ بين فيما التنافسو الموانئ، خدمات تقديم في الخاص القطاع

 .الموانئ كفاءة تقييم أجل من األساسية األداء مؤشرات وتنفيذ بالحاويات،
 

 القطاع مشاركة وتعزيز التنافسية، زيادة ضرورة على االجتماع أكد التحديات، هذه لىع التغلب وبغية
 .التجارية اللوجيستيات كفاءة ورفع التكنولوجيا، في واالستثمار الموانئ، أصول وتحسين الخاص،

 
 األول تشرين/أكتوبر ٢٢ في واالتصاالت بالنقل المعني الكومسيك لعم لفريق السادس االجتماع انعقد

 للتقرير ووفقا. "اإلسالمي التعاون بمنظمة الكبرى المدن في الحضري النقل" عنوان تحت ٢٠١٥
 يسكنها وكان مدن، عشر ١٩٩٠ عام في" الكبرى المدن" عدد كان االجتماع، لهذا ُأعد الذي التحليلي

 عام في ولكن،. آنذاك العالم في الحضر سكان من% ٧ يمثلون وكانوا زيد،ي ما أو شخص مليون ١٠

 
 الموانئ قطاع في الخاص القطاع مشاركة لتعزيز األعضاء الدول دعوة •
 الموانئ تنظيم سبل إرساء على األعضاء الدول تشجيع •
 للحاويات الوسائط متعدد النقل لتشجيع األعضاء الدول دعوة •
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 ،مدينة ٢٨ العالم مستوى على الكبرى المدن عدد أصبح ،٢٠١٤
 هذه بين ومن. العالم في الحضر سكان من% ١٢ حوالي بها يعيش

 التعاون منظمة منطقة في منها ٧ يوجد الكبرى، مدينة ٢٨ الـ
 والجوس، واسطنبول، وكراتشي، ودكا، القاهرة،: وهي اإلسالمي،
  .وطهران وجاكرتا،

 تعاني النامي، العالم في األخرى الكبرى المدن من العديد مثل ومثلها
 سريع حضري توسع من اإلسالمي التعاون منظمة في الكبرى المدن

 وسائل مستوى في وتدني السيارات، استخدام في وزيادة الوتيرة،
 والطرق السريعة للطرق هرمية نظم وجود وعدم العام، النقل

 وندرة اآللية، غير النقل لوسائل األساسية البينة وهشاشة والشوارع،
 السكانية الضغوط ازدياد مع المقبلة السنوات في تفاقما المشكالت هذه تزداد أن المتوقع ومن. الموارد

 .الكبرى المدن هذه في

 مجموعة ضمن التالية، الحاسمة الموضوعات ةأهمي على االجتماع أكد التحديات، هذه ولمواجهة
 اإلسالمي، التعاون بمنظمة الكبرى المدن داخل الحضري النقل بنظم لالرتقاء أخرى، موضوعات

 المتعددة المراكز استخدام تطوير وتشجيع النقل، وسائل وتكامل األراضي الستخدام التخطيط: ومنها
 المركزية اإلدارة وتشجيع العام، النقل ووسائل اآللي رغي النقل استخدام وتشجيع المتعددة، واألراضي
 .لالستخدام قابلة أساسية بنية إلتاحة والتخطيط الخاص، القطاع دور وتحديد للعمليات، والتخطيط

 على ،٢٠١٦ عام في والثامن السابع اجتماعيه في واالتصاالت، بالنقل المعني العمل فريق سيركز
 . واألمن الطريق سالمة قضية

  

 
  الحضري النقل لتمويل والخاص العام القطاعين بين الشراكة تشجيع •
 مدن في المرور حركة إلدارة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات تحسين •

 اإلسالمي التعاون منظمة
 مستدامة نقل خدمات تقديم لضمان المؤسسي بالهيكل قدما الدفع •
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 حول فيهما التركير محور كان حيث بالسياحة، المعني العمل لفريق اجتماعين انعقاد ٢٠١٥ عام شهد
 البلدان في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا على القائم السياحي والتسويق السياحة إجراءات تيسير

 التعاون أواصر تعزيز إلى تهدف أخرى مبادرات أيضا الجزء هذا يتناول ذلك، إلى إضافة. األعضاء
 والمؤتمر الكومسيك،/اإلسالمي التعاون لمنظمة الخاص القطاع منتدى منها السياحة، مجال في

 .السياحة لوزراء اإلسالمي

 

 عنوان تحت ٢٠١٥ شباط/فبراير ٥ في بالسياحة المعني العمل لفريق الخامس االجتماع تنظيم تم
. "اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول داخل التنقل سبل تعزيز أجل من السفر إجراءات تيسير"

 لهذا خصيصا نفسه، العنوان تحمل ليلية،تح دراسة إعداد تم الكومسيك، تنسيق مكتب من وبتكليف
 .انعقاده خالل الممثلون تدارسها دوق االجتماع،

 التي والتحديات واإلنجازات، لخبرات،ا الممثلون تشارك كما
 في وأسهبوا ،السفر إجراءات تيسير صعيد على بلدانهم شهدتها
 الدول في السياحة أجل من التنقل سبل تعزيز كيفية عن الحديث

 األعضاء، الدول ممثلو أبرز االجتماع، وأثناء .األعضاء
 الهامة التحديات بعض الخاص والقطاع الدولية، والمنظمات

 السفر؛ إجراءات تيسير صعيد على األعضاء البلدان تواجه يالت
 كفاية عدم في تتمثل الرئيسية التحديات أن االجتماع ذكر كما

 على ردا ُتتخذ التي المتبادلة واإلجراءات الجوي، الربط وسائل
 السفر، تأشيرات الستخراج األخرى الدول في المتبعة السياسات

 أجل من والقائمة الحديثة جياالتكنولو وسائل استخدام وتكلفة
 .السفر إجراءات تيسير

 أساسيين موضوعين على تركيزهم الحضور سلط الحالة، ودراسات التحديات هذه في النظر وعقب
 :وهما أال السياسات، مناقشة جلسة أثناء
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 تحت ٢٠١٥ أيلول/سبتمبر ٣ في بالسياحة المعني كومسيكال عمل لفريق السادس االجتماع انعقد
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا على قائمة حلول: السياحة لتسويق الفعالة االستراتيجيات" عنوان
 ."اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للبلدان

التسويق السياحي القائم على تكنولوجيا تدارس الحضور مسألة 
داخل الدول األعضاء من خالل التركيز  تصاالتالمعلومات واال

: السياحة لتسويق الفعالة االستراتيجيات"على دراسة تحليلية بعنوان 
 للبلدان واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا على قائمة حلول

، أعدها مكتب تنسيق "اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء
ت التي تدور الكومسيك خصيصا لالجتماع بغية إثراء المناقشا

أثناءه. وُأتيحت الفرصة أيضا أمام الحضور لمناقشة الخيارات 
السياسية لتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي. وسلط االجتماع 
 الضوء على التحديات التالية التي تواجه الدول األعضاء في

 التسويق في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ونشر استخدام
 في كبيرة فجوة وجود واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا الالزمة األساسية البنية ةكفاي عدم: السياحي

 األعضاء الدول بين السفر تأشيرات استخراج راءاتإج تسيسر على التشجيع 
 المعلومات تقديم مستوى تحسين 
 التأشيرات استخراج إجراءات تيسير 
 التأشيرات استخراج طلبات رسوم إزالة أو تقليل 
 سفرهم إجراءات لتيسير السائحين معاملة في التفريق 
 اإللكترونية الفيزا استخراج برامج تشجيع 

 الجوية الخطوط قدرات وزيادة لجويا الربط وسائل تطوير 
 الزائرين أسواق دخول فرص توسيع أجل من جوية خطوط مع شراكات في الدخول  
 المقصد لدول السياحي الملف في الجوية الخطوط إدخال 
 البنية إقامة عند أفضل بشكل والخاص العام القطاعين بين الشراكة الستخدام التسويق 

 للمطارات األساسية
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 الشراكات قلة السياحة، قطاع في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بأمور الُملمة العاملة القوة مهارات
 وعدم االت،واالتص المعلومات تكنولوجيا على القائم السياحي التسويق في والخاص العام القطاعين بين

   .الرقمي للتسويق شاملة استراتيجيات وجود

 وتعزيز العاملة، القوة مهارات بناء أهمية على االجتماع أكد بالسياسات، الخاصة التوصيات حيث ومن
 في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ونشر استخدام في الخاص والقطاع الحكومة بين التعاون
 .األعضاء الدول في الرقمي للتسويق فاعلة تيجياتاسترا ووضع السياحي، التسويق

 السياحة مفهوم على ،٢٠١٦ عام في والثامن السابع اجتماعيه في بالسياحة، المعني العمل فريق سيركز
 . للمسلمين الصديقة

 وفقا ٢٠١١ عام في الكومسيك/اإلسالمي التعاون لمنظمة خاصال للقطاع السياحة منتدى إنشاء تم
 المنتدى عقد َثم، ومن. والعشرين السابعة دورتها في الكومسيك إليها خلصت التي الصلة ذات للقرارات
 .التركية بالجمهورية ،إزمير في ٢٠١٢ األول، كانون/ديسمبر ٨-٧ في األول اجتماعه

 ٣٠-٢٩ في الكومسيك/اإلسالمي التعاون لمنظمة الخاص للقطاع احةالسي منتدىل الثالث االجتماع انعقد
 في األعضاء الدول في السياحية للمقاصد الدولي التسويق" عنوان تحت ٢٠١٥ الثاني كانون/يناير

 أساسي عامل المتعددين المصالح أصاحب مشاركة أن على المنتدى وأكد. "اإلسالمي التعاون منظمة
 والخاص؛ العام القطاعين بين الشراكات من االستفادة تم ما إذا السيما ولي،الد التسويق عملية لنجاح

 يتعلق فيما القدرات بناء وبرامج الفني، والتعاون الخبرات، تبادل أهمية على أيضا المنتدى أكد كما

 تكنولوجيا على القائم السياحي التسويق في مهارات لديها عاملة قوة قدرات وتعزيز بناء 
 األعضاء الدول في واالتصاالت المعلومات

 لوجياتكنو ونشر استخدام في الخاص والقطاع الحكومة بين التعاون أواصر تعزيز 
  السياحي التسويق في واالتصاالت المعلومات

 األعضاء الدول في الرقمي للتسويق وفاعلة شاملة استراتيجيات وضع 
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 القطاع ممثلو أجرى المنتدى، هامش وعلى. األعضاء البلدان بين فيما السياحية المقاصد تسويق بمسألة
 .األعمال مؤسسات بين بالتعامالت معنية اجتماعات نظرائهم مع األعضاء البلدان في الخاص

استضافت وزارة السياحة بجمهورية جامبيا الدورة الثامنة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة، الذي 
 ، بجامبيا.في بانجول ٢٠١٣ديسمبر/كانون األول  ٦-٤ُعقد في 

تناول االجتماع عدة موضوعات متعلقة بالتعاون في مجال السياحة بين الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي. كما تدارس االجتماع اآللية والمعايير المبدئية الختيار أفضل مدينة سياحية في 

ختم التميز للحرف اليدوية؛ وعقب منظمة التعاون اإلسالمي، وكذا اآللية والمعايير المبدئية لمنح جائزة 
في المقترح المقدم من  االجتماعإدخال عدد من التعديالت على اآلليتين، تم الموافقة عليهما. ونظر 

مركز التراث للبلدان اإلسالمية، حيث تقرر دراسته من قبل جمهورية إيران اإلسالمية بشأن تأسيس 
، التابعتين لمنظمة التعاون علوم والثقافة )إيسسكو(المنظمة اإلسالمية للتربية والو مركز إسطنبول،

اإلسالمي، كٌل حسب مجال تخصصه. ورحب االجتماع بالعرض المقدم من حكومة جمهورية النيجر 
 .٢٠١٥الستضافة الدورة التاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة في عام 

ديسمبر / كانون  ١٦-١٤راء السياحة في الدورة التاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوز تنعقد أن المقرر ومن
 في نيامي، بجمهورية النيجر. ٢٠١٥أول 

   ٤  

 باستفاضة فيها نوقش بالزراعة، المعني العمل لفريق اجتماعين انعقاد اسةبالدر المعنية الفترة شهدت 
 ظمةمنب األعضاء الدول في الزراعية القيمة سالسل تعزيزو المزارعين، منظمات تقوية موضوعات

 .اإلسالمي التعاون

 دعم" عنوان تحت ٢٠١٥ آذار/مارس ٥ في بالزراعة المعني عملال لفريق الخامس االجتماع انعقد
 حيث ،"اإلسالمي التعاون بمنظمة األعضاء الدول في المزارعين منظمات تعزيز: المؤسسية القدرة
التركيز على الدراسة  خالل من وذلك األعضاء، الدول في المزارعين منظمات هميةأ الحضور ناقش

أعدها مكتب تنسيق الكومسيك خصيصا لالجتماع بغية إثراء  والتي التحليلية التي تحمل العنوان نفسه،
 تنمية في المزارعين منظمات دور أهمية التحليلية الدراسة أكدت وقد المناقشات التي تدور أثناءه.

 المنظمات هذه وتساعد. لألعضاء والمالية نيةالف المشورة قديمبت يتعلق فيما خاصة الزراعة، قطاع
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 وتكاليف السوق مخاطر تقليل من أعضاءها وتمكن السوق، إلى الوصول فرص تحسين على أيضا
 .الغذاء إمداد سلسلة في المضافة القيمة من أعلى نصيب على الحصول وكذلك التجارية مالتاعمال

 منظمات تمتع رغم أنه مسألة في الحضور تناقش االجتماع، أثناء
 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول داخل المزارعين

 التجارية، األعمال إلقامة وأساسيات للحوكمة، قوية بهياكل
 الذي األساسي التحدي فإن عام، بشكل أعضائها، أمام ومسئولية

 يحتاج التي الخدمات لتقديم الالزمة دالموار إيجاد في يتمثل تواجهه
 طلبا المزارعين منظمات تواجه خاص، وبشكل. األعضاء إليها

 األسواق دخول من األعضاء تَمكن خدمات تقديم على متزايدا
 على تعتاد الحكومات كانت التي الخدمات تقديم وكذا الدولية،
 . قبل فيما تقديمها

 

 

 ٢٠١٥ األول تشرين/أكتوبر ٨ في بالزراعة المعني الكومسيك عمل لفريق السادس االجتماع انعقد
الدراسة  الممثلون تدارس حيث ،"األعضاء الدول في الزراعية القيمة سالسل تعزيز" عنوان تحت

صا لالجتماع، كما أعدها مكتب تنسيق الكومسيك خصي والتي التحليلية التي تحمل العنوان نفسه،
"، والذي أعده مكتب تنسيق ٢٠١٥تدارسوا أيضا "تقرير الكومسيك لآلفاق المستقبلية للزراعة لعام 

 الكومسيك أيضا.

 الدخل توليد أجل من الزراعية للمنتجات القيمة إضافة أهمية على الحضور أكد االجتماع، وأثناء
 الدول اقتصادات في محورية مكانة من لزراعةا مجال به يحظى لما وذلك الفقر، حدة من والتخفيف
 وأصحاب للمزارعين بالنسبة حيويا أمرا الزراعية القيمة سالسل تطوير ُيعتبر السبب، ولهذا. األعضاء

 من مزارعينال منظمات تقدمها التي واإلرشاد البحث خدمات مستوى تحسين إلى الحاجة 
 .الزراعية اإلنتاجية زيادة أجل

 سوق عن معلومات على الحصول على المزارعين منظمات قدرة زيادة إلى الحاجة 
 .األعضاء على عنه معلومات ونشر الزراعة
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 اإلنتاج عمليات من بدءا الزراعية، للمنتجات القيمة إضافة أجل من الزراعية الصناعات أعمال
  .التسويق إلى ووصوال والمعالجة

 التي األساسية التحديات عن الحديث في أيضا المشاركون هبأس
 تتبعها التي العامة السياسات فإن ولذلك، األعضاء؛ البلدان تواجه
 وجود ضمان على األول، المقام في تركز، األعضاء الدول
 التي األساسية الزراعية المنتجات وتتمثل. الغذاء من ذاتي اكتفاء
 القمح،: مثل األساسية، غذيةاأل في األعضاء الدول تنتجها

 اإلنتاج يستهدف األعضاء، الدول وفي. واألرز والذرة،
 تظل حيث المحلي، االستهالك تلبية أساسي، بشكل الزراعي،

 إضافة. العالمية لألسواق تمتد وال محلية سالسل القيمة سالسل
 وجودتها، األغذية لسالمة الالزمة المعايير غياب فإن ذلك، إلى
 المزارعين، أمام عائقا يعتبر الدولية، للمعايير متثالاال ضعف أو

 بعض وتتمثل بل. العالمية األسواق إلى وصولهم دون يحول الصغرى، الحيازات أصحاب السيما
 إلضافة الالزمة األساسية البنية بيئة ضعف في األعضاء الدول تواجه التي األخرى الهامة التحديات

 المنتجات تجهيز وعدم الجودة، لمراقبة المعيبة والنظم التطوير،و األبحاث قلة مثل وذلك القيمة،
 .المعالجة عمليات كفاءة وعدم والتخزين، النقل على القدرة وضعف الزراعية،

 قضية على ،٢٠١٦ عام في والثامن السابع اجتماعيه في ،بالزراعة المعني العمل فريق سيركز
 . الحصاد وبعد مزارعال في العمل وقت القطاع يتكبدها التي الخسائر

 تحقيق شأنها من التي السوق فرص وتحديد الجودة، على رقابة وإجراء جودة، معايير تطوير/اعتماد 
 .الزراعية بالمنتجات الخاصة للمعايير االمتثال

 عقد طريق عن األعضاء الدول في القيمة سالسل تطوير لتعزيز والتخزين النقل مرافق تحسين 
 .والخاص العام القطاعين بين متطورة شراكات

 الزراعية للمنتجات المضافة القيمة لزيادة الزراعية المنتجات وتعبئة بتجهيز الخاصة الصناعات دعم. 



 

19 

  ٥

في أثناء الفترة التي يستعرضها التقرير، عقد فريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر اجتماعين. 
وقد تناول االجتماعان قضيتي السياسات التنشيطية من أجل الفقراء، وتحسين الخدمات األساسية المقدَّمة 

ي منظمة التعاون اإلسالمي. كما جرى إعالم الحاضرين في االجتماع للفقراء في الدول األعضاء ف
 بالمبادرات األخرى للتخفيف من حدة الفقر، في إطار عمل الكومسيك.

 ٢٦ي أنقرة، في انعقد االجتماع الخامس لفريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر ف
؛ وكان موضوعه "سياسات تنشيطية لتحسين وضع الفقراء في الدول األعضاء ٢٠١٥فبراير/شباط 

 بمنظمة التعاون اإلسالمي". 

وقام الحاضرون في االجتماع بالنظر في السياسات التنشيطية 
المعنية بالفقراء في الدول األعضاء، وفقا للدراسة التحليلية التي 

ع نفسه، والتي أعدها مكتب تنسيق الكومسيك تناولت الموضو
خصيصا لالجتماع، بهدف إثراء المناقشات حول هذا الموضوع. 
وقد تبادل المشاركون ما اكتسبوه من خبرات، وحققوه من 
إنجازات، وواجهوه من تحديات في إعداد وتنفيذ السياسات 
 التنشيطية المعنية بالفقراء. كما أتاح االجتماع للممثلين فرصة
االستفادة من خبرات الهيئات المحلية والمؤسسات الدولية في 

 تحسين السياسات التنشيطية. 

وفيما يلي بعض النتائج المهمة التي خرج بها االجتماع بشأن السياسات التنشيطية في الدول األعضاء 
فاقم مشكلة في منظمة التعاون اإلسالمي:  من غير المرجَّح أن يخرج الفقراء من دائرة الفقر، مع ت

البطالة، وتدني نوعيات الوظائف التي ال توفر أجورا كافية )أو تلك المتركزة في القطاع غير 
الرسمي(. تهدف الخدمات العامة للتوظيف إلى تقديم الدعم للبحث عن فرص عمل، وتوفير برامج 

ؤسسات المسؤولة عن تدريبية للمستفيدين، بما يمكِّنهم من العثور على وظائف كريمة؛ غير أن قدرة الم
الخدمات العامة للتوظيف في الدول األعضاء غير كافية لتوفير هذه الخدمات. كما أن البطالة بين 
الشباب هي من التحديات المهمة التي يعاني منها الفقراء في البلدان األعضاء، وُيعتبر التباين في 

ا التحدي األخير هو مشكلة كبيرة في المهارات سببا من األسباب الرئيسية للبطالة بين الشباب. وهذ
 سوق العمل في البلدان األعضاء.
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وتتضمن بعض التوصيات التي ناقشها الحاضرون في االجتماع ما يلي: إن إعداد استراتيجية تنشيطية 
واضحة ومتكاملة، تشمل أهدافا واضحة وقابلة للقياس، هو إجراء مفيد للتخفيف من حدة الفقر. ينبغي 

رات والوكاالت في جميع القطاعات الحكومية على اإلسهام في إعداد استراتيجية تنشيطية، تشجيع الوزا
مشمولة بترتيبات واضحة بشأن القيادة والحوكمة. إضافَة إلى ذلك، يمكن زيادة قدرات الخدمات العامة 

 للتوظيف، بدعم تنشيط ونشر المعلومات عن سوق العمل.

 

   

قررت الكومسيك، في دورتها الثالثين، أن يكون موضوع الجلسة الوزارية لتبادل وجهات النظر، التي 
والتحديات  ٢٠١٥ستنعقد في الدورة الحادية والثالثين للكومسيك عنوانه "خطة التنمية لما بعد عام 

ديم الخدمات األساسية"؛ وطلبت الكومسيك من فريق التنموية التي تواجه األمة اإلسالمية: تحسين تق
عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة الفقر الخروج بتوصيات ملموسة بالسياسات المتعلقة بهذا 

وتقديمها للكومسيك  -بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي -الموضوع 
ذلك، فإن االجتماع السادس لفريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من في دورتها الحادية والثالثين. ل

حدة الفقر كان اجتماعا تحضيريا للجلسة الوزارية لتبادل وجهات النظر، التي ستنعقد في الدورة الحادية 
والثالثين للكومسيك.  وهكذا انعقد االجتماع السادس لفريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر في 

وأهداف التنمية  ٢٠١٥، وكان موضوعه "خطة التنمية لما بعد ٢٠١٥سبتمبر/أيلول  ١١-١٠
  المستدامة:  تحسين تقديم الخدمات األساسية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".

 

 الموارد بتعزيز األعضاء، الدول في للتوظيف العامة الخدمات تقدم التي المؤسسات قدرات زيادة 
 الخدمات تقديم مؤسسات لدى المعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية وتطوير ونوًعا، َكمًّا - يةالبشر
 تدابير لتقديم الصلة ذوي المصالح أصحاب مع الشراكة فعالية ضمان وكذا للتوظيف، العامة

 .تنشيطية
 المشاركة تضمن سليمة آلية بإنشاء التنشيطية، البرامج تنفيذ/إعداد في العمل أرباب مشاركة تشجيع 

 يحتاجه ما لتحديد العمل أرباب فيها يشارك مسوح وإجراء الصلة، ذوي المصالح ألصحاب الفاعلة
 .مهارات من العمل سوق
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في اليوم األول لالجتماع، تبادل الممثلون ما اكتسبوه من خبرات، 
يات بشأن نظم تقديم وحققوه من إنجازات، وواجهوه من تحد

الخدمات األساسية في بلدانهم. وقام الحاضرون في االجتماع 
بالنظر في سالسل تقديم الخدمات األساسية في الدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي، وفقا للدراسة المعنونة "تحسين تقديم 
الخدمات األساسية من أجل الفقراء في الدول األعضاء في منظمة 

ن اإلسالمي"، التي أعدها مكتب تنسيق الكومسيك خصيصا التعاو
لالجتماع، بهدف إثراء المناقشات حول هذا الموضوع. وتناقش 
الممثلون حول إمكانية تقديم الخدمات األساسية من خالل عدد من 
النماذج؛ أال وهي، مركزية تقديم الخدمات، وعدم مركزية تقديم 

ة، والمشاركة المجتمعية، وتقديم الخدمات عبر القطاع الخاص.  الخدمات، والتعاقد مع الشركات الخاص
ولكل من هذه النماذج مزاياها وعيوبها، وتتباين آثارها على عالقات المساءلة. كان السبب في فشل 
تقديم الخدمات األساسية إلى الفقراء هو اإلخفاقات التي حاقت بآلية المساءلة وعالقاتها بين الجهات 

لعموم، تتسم قدرة إيصال الرأي العام وفعالية عالقات الشراكة مع أصحاب المصلحة الفاعلة. ففي ا
بالضعف في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وهما عنصران أساسيان في عالقات 

 المساءلة في مجال تقديم الخدمات.

بين الجهات الفاعلة في في هذا الصدد، يمكن تحسين مستوى تقديم الخدمات بتعزيز عالقات المساءلة 
سلسلة التقديم. ففي المسار الطويل األجل للمساءلة، ينبغي تعزيز القدرة على إيصال الرأي وفعالية 
العالقات عبر مشاركة المجتمع المدني، ورصد أداء مقدمي الخدمات وتقييمه، من أجل تقديم خدمات 

زيز المسار القصير األجل للمساءلة، أو للمواطنين تتسم بقدر أعلى من الجودة واإلنصاف.  ويمكن تع
قوة العمالء المستفيدين بالخدمات، بزيادة اختيارات المواطنين، والمشاركة في المعلومات، و/أو زيادة 

 مستواها. 

، على ٢٠٠٦سيركز فريق العمل المعني بالتخفيف من حدة الفقر، في اجتماعيه السابع والثامن في عام 
 والمهاجرين المجَبرين على الهجرة. مشكالت الفئات الضعيفة 
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 -في دورتها الثانية والعشرين  -في إطار مبادرة منظمة التعاون اإلسالمي للقطن، أعدت الكومسيك 
(، وصدقت عليها. ثم قامت ٢٠١١-٢٠٠٧خطة عمل القطن الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي )

(. ٢٠١٦-٢٠١١الكومسيك، في دورتها السادسة والعشرين، بتمديد الخطة لخمس سنوات إضافية )
وفي إطار خطة عمل القطن، تشكلت لجنة المشروعات واللجنة التسييرية. وإلى اآلن، انعقدت ستة 

 اجتماعات للجنة التسييرية، وخمسة اجتماعات للجنة المشروعات؛ 

نة المشروعات لخطة عمل القطن الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي حيث انعقد االجتماع الخامس للج
، في جدة، بالمملكة العربية السعودية. وجرى إطالع الكومسيك، ٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ١٦في 

مشروعا في  ١٤في دورتها الثالثين، على التقرير الصادر عن االجتماع؛ وطلبت من مركز أنقرة ضم 
رات، وتقديمه إلى البنك اإلسالمي للتنمية لتوفير ما يلزم من تمويل. وبناًء على مشروع واحد لبناء القد

هذا الطلب، أعد مركز أنقرة مقترح المشروع، واسمه: "مشروع بناء القدرات المعني بتطوير قطاع 
ظر القطن فيما بين الدول االعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وقدمه إلى البنك اإلسالمي للتنمية للن

 فيه.

  

بادر مركز أنقرة بإنشاء البرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون 
 ي في الدول األعضاء. ، بغية تحسين مستوى جودة التعليم والتدريب المهن٢٠٠٩اإلسالمي في عام 

وُتعتبر برامج بناء القدرات في منظمة التعاون اإلسالمي من المكونات الرئيسية للبرنامج الخاص 
بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، التي تواصل تقديم برامج 

المعنية، في المجاالت المختلفة في التدريب القصيرة األجل، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية 

 

 البرامج وتحسين للمعلومات، حمالت بإطالق األساسية؛ الخدمات تقديم سلسلة في الحوكمة تعزيز 
 باستعمال - الخدمات تقديم في للمواطنين المباشرة المشاركة وتهيئة والتقييم، للرصد المستقبلية/الحالية
 .الشكاوى وتقديم التعاونيات وآليات المجتمعية، المشاركة نماذج

 غير والمنظمات الخاص القطاع شركات مع بالتعاقد األساسية، للخدمات المقدِّمة الجهات تنويع 
 آليات واستعمال المركزية، الحكومة إشراف تحت الجهات تلك بين التنافسية وضمان الحكومية،

 .والخاص العام القطاعين بين الشراكة
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الدول األعضاء، وذلك بالتوفيق بين احتياجات هذه المؤسسات وقدراتها.  وتتضمن بعض المجاالت 
التي ُتنفَّذ فيها برامج بناء القدرات: اإلحصائيات، والزراعة، والبيئة، وإدارة الموارد المائية، ونظم 

زية، وتطوير مهارات الشباب، والصحة، والمعلومات التجارة المتعددة األطراف، والبنوك المرك
وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة اإللكترونية، والتخفيف من حدة الفقر، والسياحة. وعلى مدار السنة 

برنامجا لبناء القدرات، في إطار البرنامج الخاص بالتعليم  ٥٠الماضية، نظم مركز أنقرة أكثر من 
 اء في منظمة التعاون اإلسالمي.والتدريب المهني للدول األعض

وانعقد االجتماع الخامس للجنة الرصد واالستشارة، للبرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول 
، في أنقرة. يمكن ٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ١٣-١٢األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، في 

 . www.oicvet.orgوني االطالع على مزيد من المعلومات على الموقع اإللكتر

صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية هو صندوق خاص تابع للبنك اإلسالمي للتنمية، وتم إطالقه رسميا 
ن حدة الفقر في الدول األعضاء.  ويركز الصندوق على بهدف اإلسهام في التخفيف م ٢٠٠٧في عام 

التنمية البشرية، والزراعة، والتنمية الريفية، والبنية األساسية، والمشروعات المتناهية الصغر. 
أكتوبر/تشرين  ١٥مليار دوالر أمريكي. وفي  ١٠والصندوق عبارة عن وقف برأس مال أساسي قيمته 

مليار دوالر  ٢.٦٨ت من رأس المال المتعهد دفعها للصندوق ، بلغ مستوى المساهما٢٠١٥األول 
مليار ١مليار دوالر أمريكي( والبنك اإلسالمي للتنمية ) ١.٦٨بلًدا عضًوا ) ٤٤أمريكي، تلتزم بها 

مليار  ٢.٤٢دوالر أمريكي(. والمبلغ اإلجمالي للمساهمات التي حصل عليها الصندوق حتى اآلن هي 
مليون دوالر أمريكي، ودفعت البلدان  ٨٥٠لبنك اإلسالمي للتنمية مبلغ دوالر أمريكي، حيث دفع ا

 مليار دوالر أمريكي.  ١.٥٧األعضاء مبلغ 

 عملية )  ٦٥ الدعم لعدد   الصندوق   ومنذ إنشاء صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية وحتى اآلن، قدم
البنك اإلسالمي للتنمية في  مليون دوالر أمريكي(، من األموال المودعة فيه، مع اشتراك ٥٦٢.٢

بما في ذلك منح المساعدة الفنية. وتقدَّر التكلفة  -التمويل، والحكومات المستفيدة وغيرها من الشركاء 
مليار دوالر أمريكي. وكانت القطاعات الرئيسية ذات  ٢.٧اإلجمالية التراكمية للعمليات المعتمدة 

الريفية(، التي موَّلها صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية  األولوية هي: )أ( الزراعة )بما فيها التنمية
%؛ و)ب( التعليم )بما في ذلك برنامج محو األمية المهنية( الذي مَّوله الصندوق بنسبة ٤٣بنسبة 

٢٤.% 

أما البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا، فهو مبادرة أخرى تابعة للبنك اإلسالمي للتنمية، وجرى إنشاؤه في 
هدف الدفع بعجلة النمو االقتصادي، وإعادة تنشيط اإلنتاج الزراعي، وإيجاد فرص عمل ب ٢٠٠٨ عام 

http://www.oicvet.org/
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مليار  ١٢في البلدان األفريقية األعضاء. وتحدد متوسط مستوى التمويل اإلجمالي للبرنامج بقيمة 
، تعمَّق تنفيذ هذه المبادرة، التي غطت فترة زمنية من خمس ٢٠١٣سنوات. وفي عام  ٥دوالر، لمدة 

 (، حيث انتقل البرنامج من مرحلة االعتماد إلى مرحلة التنفيذ.٢٠١٢-٢٠٠٨سنوات )

   ٦ 

عقد فريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي اجتماعين، في أثناء الفترة  التي يستعرضها التقرير. 
ظم الدفع في قطاع وفي هذين االجتماعين، ركز فريق العمل على تحسين آلية الرقابة المصرفية، ون

التجزئة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. كما يتناول هذا القسم ما ُأحرز من تقدم فيما 
يتعلق بمنتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي، ومنتدى الكومسيك المعني بالجهات التنظيمية 

 سالمي. ألسواق المال، واجتماعات البنوك المركزية في منظمة التعاون اإل

  

انعقد اجتماع فريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي في 
عه: "تحسين آلية ، في أنقرة، وكان موضو٢٠١٥مارس/آذار  ١٩

 الرقابة المصرفية في البلدان األعضاء."

في آليات الرقابة المصرفية  وقام الحاضرون في االجتماع بالنظر
في الدول األعضاء، وفقا للدراسة التحليلية التي تناولت الموضوع 
نفسه، والتي كلف مكتب تنسيق الكومسيك بإعدادها خصيصا 
لالجتماع، بهدف إثراء المناقشات حول هذا الموضوع. وتبادل 
ممثلو الدول األعضاء ما اكتسبوه من خبرات، وحققوه من 

 اجهوه من تحديات بشأن هذا الموضوع في بلدانهم. إنجازات، وو

وتشاور الحاضرون في االجتماع حول القواعد التنظيمية المصرفية وفقا لإلصالحات التي وردت في 
، وحول رأس المال المصرفي ومستويات السيولة، ونظم التأمين على الودائع، وتوفير ٣اتفاقية بازل 

التعاون اإلسالمي. وقدمت الدراسة التحليلية المقدَّمة في هذا  السيولة في الدول األعضاء في منظمة
االجتماع للمشاركين معلومات حول بعض االحتياجات العامة للدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي، لتحسين اآلليات التنظيمية والرقابية. وعليه، فإن الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 م بما يلي:اإلسالمي ينبغي لها القيا

  تحسين آليات التأمين على الودائع 
 إعداد مقاييس للمخاطر االئتمانية، وروابط لالقتصاد الكلي، في إطار منهج تطلعي 
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  التنسيق بين القواعد التنظيمية االحترازية على مستوى االقتصاد الكلي في الدول األعضاء في
 منظمة التعاون اإلسالمي

 ات فيما يتعلق بحساب التحوط ومشتقاته تحسين مستوى التدريبات والخبر 
 إنشاء إطار الختبار اإلجهاد في جميع بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

فيما يتعلق بتحسين آليات الرقابة من أجل نظام مصرفي أفضل في الدول األعضاء، تناقش المشاركون 
رئيسية للتقرير البحثي حول بعض القضايا الحيوية المعنية بالسياسات، وذلك في ضوء النتائج ال

لالجتماع، وردود الدول األعضاء على األسئلة ذات الصلة بالسياسات، التي أرسلتها بعض الدول 
األعضاء. وعلى ذلك، خرج فريق العمل بتوصيات بالسياسات، كما يلي:

أكتوبر/تشرين األول  ١٥ريق عمل الكومسيك المعني بالتعاون المالي في انعقد االجتماع الخامس لف
، في أنقرة، وكان موضوعه: "نظم الدفع في قطاع التجزئة في البلدان األعضاء في منظمة ٢٠١٥

 التعاون اإلسالمي."

وقام الحاضرون في االجتماع بالنظر في نظم الدفع في قطاع التجزئة في الدول األعضاء، وفقا 
راسة التحليلية التي تناولت الموضوع نفسه، والتي أعدها مكتب تنسيق الكومسيك خصيصا للد

لالجتماع، بهدف إثراء المناقشات حول هذا الموضوع. وتبادل المشاركون ما اكتسبوه من خبرات، 
وحققوه من إنجازات، وواجهوه من تحديات بشأن تحسين نظم الدفع في قطاع التجزئة في الدول 

 منظمة في األعضاء الدول في االئتمان مخاطر عن بيانات لجمع استراتيجية غةصيا ضرورة 
  ضرورة وكذا االقتصادي؛ االضطراب فترات خالل المخاطر حجم لتقليل وذلك اإلسالمي، التعاون
 مع يتماشى بما المخاطر، تقييم على اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول قدرات تطوير
 .لدوليةا الممارسات أفضل

 من أعلى درجة تحقيق أجل من المصرفي، بالقطاع الودائع على للتأمين فعالة خطة إنشاء ضرورة 
 .الماليين والدمج االستقرار

 من االستفادة أجل من تحديدا، اإلسالمية المصرفية للمعامالت ورقابي تنظيمي إطار إنشاء ضرورة 
 . اإلسالمي المصرفي للنظام الهائلة النمو إمكانات
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 في منظمة التعاون اإلسالمي. كما أتاح االجتماع للممثلين فرصة االستفادة من خبراتاألعضاء 
  .الدولية في تحسين نظام الدفع الهيئات المحلية والمؤسسات 

وجرى تسليط الضوء، خالل االجتماع، على بعض التحديات المهمة التي تواجهها الدول األعضاء، كما 
 يلي:
 المستخَدمة في الوقت  هناك مجموعة كبيرة من النظم

 الحالي، وال يوجد أي توافق بشأن توحيد معاييرها. 

  ،نتيجة لمشكالت الحوكمة وأوجه القصور في تعميمها
يمضي النمو بخطوات سريعة؛ غير أنه ال يحقق التوازن 

 في استعمال نظم الدفع المتقدمة في قطاع التجزئة.

 ئيسي على الرغم من أن التثقيف المالي هو العنصر الر
الستقاء المعرفة وتوليد الطلب على أدوات الدفع، فإن 
تدني مستوى الثقافة المالية وغياب الوعي بها هما 

 التحديان الكبيران اللذان تواجههما البلدان األعضاء

، على ٢٠٠٦سيركز فريق العمل المعني بالتعاون المالي، في اجتماعيه السادس والسابع في عام 
 تمويل اإلسالمي. القضايا الخاصة بال

؛ وهو ما أدى إلى إنشاء منتدى بورصات ٢٠٠٥بدأت الكومسيك التعاون فيما بين البورصات في عام 
منظمة التعاون اإلسالمي.  ويركز المنتدى على التوفيق بين القواعد واللوائح الحاكمة لعمليات السوق، 

 صل بين بورصات منظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات ذات الصلة.وفتح قنوات توا

 
 واالحترازات الضوابط حول بالتثقيف التجزئة، قطاع في الحديثة الدفع نظم بفوائد الوعي مستوى رفع 

 .األساسية المالية
 األعضاء الدول يف الدفع نظم بين فيما المكلفة غير المشتركة العمليات تشجيع 
 بشأنها التقارير ورفع اإلسالمي التعاون منظمة في الدفع نظم بيانات لجمع إطار صون/إنشاء 
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وأحرز المنتدى تقدما ملحوظا في توطيد أواصر التعاون فيما بين بورصات الدول األعضاء؛ إذ نجح 
في االنتهاء من وضع مؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك، الذي تم إطالقه 

شركة من الشركات  ٥٠اد الدورة الثامنة والعشرين للكومسيك. ويقيس المؤشر أداء رسمًيا في أثناء انعق
دولة عضو بمنظمة التعاون اإلسالمي.  وفي أثناء الفترة التي يستعرضها التقرير،  ١٩الرائدة في 

استمرت الجهود المبذولة لتشجيع وتعزيز التعريف بالمؤشر، وكذا إلصدار المنتجات المالية من 
، في ٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ١١ت القائمة عليه.  وانعقد االجتماع الثامن للمنتدى في المشتقا

اسطنبول. وفي خالل االجتماع، كلَّف المنتدى مجموعة العمل المعنية بالمؤشرات أن تتعاون مع مقدمي 
المؤشر، وأن تعمل على إعداد مؤشرات فرعية لمؤشر ستاندرد أند بورز لمنظمة التعاون 

شركة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛ كما كلَّف المنتدى  ٥٠سالمي/الكومسيك لقياس أداء اإل
مجموعة العمل المعنية بسوق السلع أن تجتمع بصورة منتظمة، عبر المكالمات الجماعية على 

ملة اإلنترنت، لمناقشة التطورات في أسواق السلع في دول أعضاء المجموعة، ومجاالت التعاون المحت
 مثل تطوير المنتجات، والمشتقات اإلسالمية.  -

، في اسطنبول. وترد التفاصيل ٢٠١٥نوفمبر/تشرين الثاني  ١٩وسينعقد االجتماع التاسع للمنتدى في 
 (www.oicexchanges.orgالمنتدى على الموقع اإللكتروني: )بأنشطة المتعلقة 

تماشيا مع القرارات المهمة التي خرجت بها الكومسيك، تم إنشاء منتدى الكومسيك المعني بالجهات 
، بهدف زيادة أنشطة التنسيق والتعاون في إطار بنية ٢٠١١التنظيمية ألسواق رأس المال في عام 

وبما يحقق توافقا أكبر بين السياسات واللوائح فيما بين الدول األعضاء.   أساسية تنظيمية وقانونية،
يضطلع المنتدى بأعماله في إطار أربع مجموعات للعمل معنية بمجاالت محددة؛ أال وهي: "بناء 
القدرات"، و"تطوير األسواق"، و"التمويل اإلسالمي"، و"التثقيف المالي".  وانعقد االجتماع الثالث للمنتدى 

وسينعقد االجتماع الرابع لمنتدى الكومسيك المعني  ، في اسطنبول.٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني  ١١ي ف
في اسطنبول. ترد تفاصيل  ٢٠١٥نوفمبر/تشرين الثاني  ١٩بالجهات التنظيمية ألسواق المال في 

 (..comceccmr.orgwwwأنشطة المنتدى على موقعه اإللكتروني  )

وفقا للقرار ذي الصلة، الصادر عن الكومسيك، أعيد تنشيط أشكال التعاون فيما بين البنوك المركزية 
المؤسسات النقدية للدول والبنوك المركزية و ٢٠٠٩والمؤسسات النقدية في الدول األعضاء. ومنذ عام 

األعضاء تجتمع على نحو منتظم بغية تبادل الخبرات، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في هذا 
المجال.  وعليه، تم إنشاء ثالثة فرق عمل في المجاالت التالية: أنظمة الدفع، والتنظيمات االحترازية 

http://www.oicexchanges.org/
http://www.comceccmr.org/
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ل اإلسالمي. وانعقد االجتماع الرابع عشر على مستوى االقتصاد الكلي، وإدارة السيولة في التموي
 ٦-٥لمحافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 

في إندونيسيا، وكان موضوعه "االستقرار المالي من خالل سياسة  ٢٠١٤نوفمبر/تشرين الثاني 
، وترسيخ السوق المالي فيما بين البلدان األعضاء التنظيمات االحترازية على مستوى االقتصاد الكلي

بمنظمة التعاون اإلسالمي".

، بجمهورية سورينام. يمكن ٢٠١٥كما سينعقد االجتماع الخامس عشر في الربع األخير من عام 
االطالع على تفاصيل المعلومات حول التعاون بين البنوك المركزية والمؤسسات النقدية على الموقع 

 meetings.php-cb-http://www.sesric.org/activitiesني التالي: اإللكترو
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ُيعتبر تمويل مشروعات الكومسيك آلية من اآلليتين الواردتين في استراتيجية الكومسيك لتعزيز التعاون 
اآللية الخاصة بالسياسات إلى تعبئة الدول فيما بين الدول األعضاء. وفي هذا السياق، تهدف هذه 

األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي، لتحقيق مبادئ استراتيجية الكومسيك وأهدافها. وبفضل 
هذه اآللية، يمكن أيضا إحراز تقدم ملحوظ في تعزيز ما ُيبذل من جهود للتغلب على التحديات 

ن. إضافة إلى ذلك، سترفع هذه اآللية مستوى قدرات المشتركة في الدول األعضاء في مجاالت التعاو
الدول األعضاء في تنفيذ المشروعات المتعددة األطراف. وأخيرا، توفر آلية تمويل مشروعات 
الكومسيك فرصة فريدة من نوعها للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، للتوسع من جنوب 

تينية إلى بالد القوقاز؛ من أجل التعاون في القضايا شرق آسيا إلى بالد المغرب، ومن أمريكا الال
المشتركة. وهكذا، يستفيد من كل مشروع ما ال يقل عن ثالث دول أعضاء، بما يجعل العدد اإلجمالي 

 للمستفيدين من المشروعات أكبر من عدد البلدان المالكة للمشروعات.

التي سيوفَّر لها التمويل، وهو معيار  وعلى الجانب اآلخر، تم وضع معيار جديد الختيار المشروعات
مطابقة هذه المشروعات بموضوعات التوصيات بشأن السياسات، التي خرجت بها فرق عمل 
الكومسيك. ومن ثم، ُأنشيء رابط أقوى بين فرق العمل ومخرجاتها وآلية تمويل المشروعات. كما أن 

ات بشأن السياسات، التي رحبت بها مشروعات الكومسيك قد ُتستعمل بوصفها أدوات لتنفيذ التوصي
 الجلسات الوزارية للكومسيك. 

وفي إطار عمل آلية تمويل مشروعات الكومسيك، أطلق مكتب تنسيق الكومسيك الدعوة الثانية لتقديم 
. ونتيجة لذلك، قام مكتب تنسيق الكومسيك ٢٠١٤ سبتمبر/أيلول ٣٠-١-المشروعات، في الفترة 

مقترحا على أهلية التمويل. وفيما يلي معلومات حول  ١٤ات، حيث حاز مقترحا لمشروع ٦٢بمراجعة 
ستقوم الدول المالكة لهذه المشروعات بتقديمها في فعالية على هامش الدورة الحادية  هذه المشروعات:

 .٢٠١٥نوفمبر/تشرين الثاني ٢٤والثالثين للكومسيك، المخطط عقدها في 
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ماليزيا  :
وزارة المالية:
التمويل:
:
بشرية والمؤسسية ألسواق رأس يهدف المشروع إلى تطوير القدرات ال:

المال اإلسالمية، بتنظيم ورش عمل إقليمية متخصصة، ورفع مستوى 
الوعي بأسواق رأس المال اإلسالمية وتطويرها في الدول األعضاء، 

وذلك بإعداد تقرير تقييمي وتوصيات بالسياسات.
عداد وتنظيم إعداد وتنظيم ورشة العمل األولى )مستوى تأسيسي(، وإ:

ورشة العمل الثانية )مستوى متوسط(، وإعداد تقرير تقييمي.

جامبيا :
وزارة السياحة والثقافة:
السياحة:
:
يهدف المشروع إلى بناء قدرات المجتمعات على مجابهة التحديات في :

جامبيا، والمساعدة في التشبيك بين جامبيا وغيرها من الدول األعضاء 
في الكومسيك )السنغال وغينيا بيساو(، وذلك بإدارة دورة تعليمية 

لتصميم القرى البيئية.
إعداد تقرير بمناط االختصاصات بشأن تنظيم دورة تعليمية لتصميم :

القرى البيئية، تضم ثالثة عناصر: "كن أنت التغيير"، وسياحة وزراعة 
مستدامة تقومان على المسؤولية، وتقرير الدورة التعليمية لتصميم 

القرى البيئية.
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جمهورية إيران اإلسالمية :
وزارة التعاون والعمل والرفاه االجتماعي:
التخفيف من حدة الفقر:
:
يهدف المشروع إلى تحديد أفضل الممارسات من أجل التخفيف من :

وإنشاء قاعدة  -في إطار برامج التأهيل المجتمعي  -حدة الفقر 
بيانات، ورفع مستوى وعي صانعي السياسات في الدول األعضاء 
في الكومسيك، وتعزيز مستوى الفهم بين مديري برامج التأهيل 

ول أنشطة البرامج نحو التخفيف من حدة المجتمعي والعاملين فيها ح
الفقر.

إعداد مناط االختصاص للمشروع، ومراجعة الكتابات القائمة حول :
موضوعه، وجمع البيانات لعمل تحليل مقارن حول البرامج، 

والندوات/ورش العمل المختلفة للتأهيل المجتمعي.

 مركز أنقرة :
التخفيف من حدة الفقر:
يهدف المشروع إلى القيام بسلسلة من البرامج التدريبية القصيرة :

ا للقدرات األجل لبناء القدرات في مجال إحصائيات الفقر، وفق
واالحتياجات اإلحصائية المحددة عبر استبيان يوزَّع في إطار 

 ٢٠١٣ --٠٢٨SESRIC  ٠٢٨-مركز أنقرة-٢٠١٣مشروع 
project وعبر ورشة عمل تنظَّم حول إحصائيات الفقر، ويشارك ،

فيها الخبراء الوطنيون والدوليون.
التدريبية وورشة العمل، اختيار البلدان، وتنظيم وتقييم البرامج :

وتحليل التقييمات، وصياغة تقرير تقييمي ونشره.
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تشاد :
وزارة الزراعة والري:
الزراعة:
:
يهدف المشروع إلى بناء قدرات المزارعين الشباب في مجال :

الزراعة والرفاه االجتماعي، بإجراء دراسة تحليلية لما هو قائم من 
مراكز تدريبية زراعية، وتطوير قدرات المتدربين في هذه المراكز.

عضاء في زيارات بحثية إلى بلدين مختارين من البلدان األ:
الكومسيك، وتقييم األنشطة على أرض الواقع في المراكز التدريبية 
الزراعية، وعمل زيارات ميدانية لمجموعة منتقاة من المراكز 
التدريبية الزراعية، وتنظيم ورشة عمل لمدة ثالثة أيام في "نجامينا"، 
وكتابة مسودة تقرير مقارن وتحليلي، واالنتهاء من التقرير وتوزيعه.

إندونيسيا :
وزارة الزراعة :
الزراعة :
: 
يهدف المشروع إلى تحسين دخل المزارعين الصغار والمتوسطي  :

الحجم، من خالل منظومة زراعية متكاملة، وتعزيز قدرات 
 المزارعين والعاملين في اإلرشاد الزراعي.

إعداد مناط االختصاص للتقرير المقارن التحليلي، وجمع البيانات )بما  :
دانية(، وإجراء تحليل مكتبي لعمل تحليل مقارن في ذلك الزيارات المي

حول المنظومة الزراعية المتكاملة، وتنظيم برنامج تدريب المدربين 
بمشاركة مدربين من السودان  -حول ممارسات الزراعة المتكاملة 

وجامبيا ومصر، وإعداد التقرير النهائي للتدريب، وإعداد مواد 
 رير المقارن التحليلي.التدريب والتوعية ونشرها، ونشر التق
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جامبيا :
وزارة التجارة والصناعة والتكامل اإلقليمي والتوظيف :
التجارة :
: 
يهدف المشروع إلى تطوير ما يلزم من قدرات ومهارات إلعداد  :

فات مواصفات حالل وعالمات تجارية وطنية، تتوافق مع مواص
الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس في 
الدول اإلسالمية، من أجل تشجيع وتيسير التجارة البينية في منطقة 

 منظمة التعاون اإلسالمي ومجتمع الحالل العالمي.
إقامة ورشة عمل وطنية رفيعة المستوى لتعزيز وعي أصحاب  :

ا الحالل، والقيام بجولة بحثية في تركيا وتدريب المصلحة حول قضاي
أربعة من موظفي المقاييس في المعهد الوطني للمقاييس التابع 
للمجلس التركي ألبحاث العلوم والتكنولوجيا )موظفان من المعمل 
الوطني للمقاييس في جامبيا، وموظفان من السنغال(، ونشر 

 المطبوعات المتعلقة بمواصفات الحالل.
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٨

 قطر :
 وزارة االقتصاد والتجارة  :
 التجارة :
: 

يهدف المشروع إلى عمل تحليل مقارن لسبل الحصول على تمويل  :
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولرواد األعمال في منطقة منظمة 

على التمويل  التعاون اإلسالمي، ورفع مستوى الوعي بفوائد الحصول
في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، وتشجيع صانعي السياسات على 
استعراض ومراجعة ما هو قائم من قواعد وممارسات تحكم سبل 
الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولرواد 

 األعمال.
منظَّمة، استعراض الكتابات والمراجع ذات الصلة، وتصميم مقابالت  :

وعمل مسح جديد لجمع البيانات األولية في جميع دول مجلس التعاون 
الخليجي،  وإجراء مقابالت منظَّمة وعمل مسح وجمع اإلجابات، 
وتنقية البيانات، وإجراء تحليل شامل للتحقق من صحة المعلومات 
)لكل من البيانات األولية والثانوية(، وإجراء تحليالت مقارنة، ونشر 

رير واألوراق البحثية، وتنظيم ورشة عمل وإدارتها في الدوحة، التقا
 بدولة قطر.

جامبيا :
وزارة المالية والشؤون االقتصادية :
التمويل :



 

35 

: 
يهدف المشروع إلى تعزيز الثقافة المالية وفهم األدوات المالية  :

اإلسالمية، بهدف تحقيق استدامة التنفيذ والتنويع في جامبيا ونيجيريا 
وسيراليون، وكذا بهدف رفع مستوى الوعي والتعريف باألدوات 

 نطقة.المالية اإلسالمية في الم
إجراء دراسة أساسية حول األدوات المالية اإلسالمية، والقيام بجولة  :

دراسية وتدريب، وإعداد ورشة عمل إقليمية وتنظيمها، وإعداد 
برنامج تعريفي باألدوات المالية اإلسالمية عبر التلفزيون و/أو 

 الراديو.

تركيا :
وزارة النقل والشؤون البحرية واالتصاالت :
النقل :
يهدف المشروع إلى زيادة مستوى القدرات والكفاءة للموانئ الجوية  :

التعاون اإلسالمي، وكذا رفع معدل تفضيل  وعملياتها في دول منظمة
العمالء للموانئ الجوية لدول منظمة التعاون اإلسالمي، وتعظيم 
عمليات وإجراءات حركة المسافرين )نقاط الدخول، ونقاط مراجعة 
جوازات السفر، ومكاتب تسجيل الركاب على متن الطائرات، وأماكن 

إلجراءات والعمليات فيما تسليم األمتعة، وما إلى ذلك(، وتوحيد هذه ا
بما يتماشى  -بين الموانئ الجوية في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

 مع المواصفات الدولية، وإنشاء دليل ألداء حركة المسافرين.
إجراء دراسات مكتبية/لجمع البيانات، والقيام بزيارات بحثية  :

التقرير النهائي  لمجموعة مختارة من الموانئ الجوية، وإعداد
 والمطبوعات ونشرها.
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سورينام :
وزارة الزراعة وتربية الحيوانات والثروة السمكية :
الزراعة :
: 
يهدف المشروع إلى رفع مستوى جودة الخدمات العامة وفعاليتها،  :

لدعم وتدريب المزارعين على زراعة المحاصيل بطريقة مسؤولة 
 ومراعية للطقس االستوائي.

إعداد مناط االختصاص لتقرير المشروع، واختيار المجاالت  :
المحاصيل ذات األولوية، ومراجعة أوضاع التدريس العملي في هذا و

المجال، وتنفيذ برنامج تدريبي، وصياغة تقرير يتضمن نتائج 
 المشروع.

 

 

تركيا :
وزارة األغذية والزراعة والثروة الحيوانية :
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الزراعة :
بلدا يقع عليها االختيار من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ١٩ :
ف المشروع إلى تحديد متطلبات إنشاء نظام معلوماتي للتجارة فيما يهد :

 بين الدول األعضاء.
إعداد مناط االختصاص لتقرير المشروع، وتحديد المنتجات الزراعية  :

األكثر تداوال تجاريا، وتحديد الجمعيات التعاونية في البلدان المشاركة 
منتجات أو تتاجر فيها، وتنظيم التي تنتج  مجموعة مختارة من ال

ورشة عمل وبرنامج تدريبي وزيارة فنية في تركيا، لعدد مختار من 
الجمعيات التعاونية الزراعية من الدول األعضاء في الكومسيك، 
وكتابة ونشر تقرير يلخص جميع أنشطة المشروع ونتائجها وتوصياتها 

لجمعيات التعاونية فيما يتعلق باألنشطة المستقبلية إلنشاء شبكة بين ا
 الزراعة في الدول األعضاء.

الكاميرون :
التخطيط االقتصادي والتنمية اإلقليمية وزارة :
التخفيف من حدة الفقر :
: 
يهدف المشروع إلى تدريب منتجي البن/الكاكاو وغيرهم من أصحاب  :

المصلحة في سالسل اإلنتاج )موظفو وزارات الزراعة والتنمية الريفية(، 
يب موزعي المدخالت الزراعية على الممارسات الجيدة الخاصة وتدر

بالصحة النباتية في الكاميرون ونيجيريا وبنين، من أجل تحسين قدراتهم 
 اإلنتاجية.

جمع البيانات وتحليلها في الكاميرون، والقيام بزيارات بحثية في نيجيريا  :
ات، وتنظيم ندوة تدريب وتوعية وبنين، وإعداد األدلة اإلرشادية للتدريب
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ألصحاب المصلحة في سالسل اإلنتاج حول الحماية الصحيحة للنباتات، 
 وإعداد التقرير النهائي وتوزيعه. 

رينامسو :
وزارة الشؤون االجتماعية واإلسكان :
التخفيف من حدة الفقر :
: 
يهدف المشروع إلى بناء القدرات الالزمة إلنشاء نظام للمعلومات  :

كومتي سورينام وجويانا، اإلدارية لبرامج شبكة األمان االجتماعي في ح
 بالتعاون مع تركيا.

جمع البيانات )بما في ذلك الزيارات الميدانية(، وإجراء التحليل المكتبي  :
لجمع البيانات، وصياغة تقرير الرصد والتقييم وتقديمه، ونشر التقرير 

 النهائي.
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تنعقد جلسات تبادل وجهات النظر بصورة منتظمة في إطار الجلسات الوزارية للكومسيك. وقررت 
الكومسيك، في دورتها الثالثين، أن يكون موضوع الجلسة الوزارية لتبادل وجهات النظر، التي ستنعقد 

تي تواجه األمة والتحديات التنموية ال ٢٠١٥في الدورة المقبلة للكومسيك "خطة التنمية لما بعد عام 
اإلسالمية: تحسين تقديم الخدمات األساسية"؛ وطلبت الكومسيك من فريق عمل الكومسيك المعني 
بالتخفيف من حدة الفقر الخروج بتوصيات بالسياسات حول هذا الموضوع، وذلك بالتعاون مع 

رتها الحادية المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، وتقديمها للكومسيك في دو
والثالثين. وبناًء على ذلك، كان االجتماع السادس لفريق عمل الكومسيك المعني بالتخفيف من حدة 

 الفقر مخصصا لمناقشة هذا الموضوع.

إضافًة إلى ذلك، وتماشيا مع القرار الصادر عن الجلسة الوزارية للكومسيك، أعد البنك اإلسالمي 
دة دراسة مشتركة، وعنوانها "عوامل النجاح الحيوية لتنفيذ أهداف للتنمية ومكتب تنسيق الكومسيك مسو

التنمية المستدامة: الوضع الحالي وآفاق النجاح في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي"، حيث سيتم تقديم 
المسودة في الدورة الحادية والثالثين للكومسيك. وفي اليوم الثاني لالجتماع، جرى تقديم الدراسة 

لتي أعدها البنك اإلسالمي للتنمية ومكتب تنسيق الكومسيك، وُأطلع المشاركون على نتائج المشتركة ا
الدراسة المشتركة المذكورة. كما تناقش المشاركون في االجتماع حول اإلعدادات الخاصة بجلسة تبادل 

ض وجهات النظر، التي ستنعقد في االجتماع الوزاري الحادي والثالثين للكومسيك، وخرجوا ببع
التوصيات بالسياسات التي سيتم تقديمها في الدورة الحادية والثالثين للكومسيك. عالوة على ذلك، 
سيقوم السيد "نكهيل سيث"، المدير التنفيذي لمعهد األمم المتحدة للتدريب والبحوث، بإلقاء كلمة رئيسية 

 في هذه الجلسة.

، من أهمية على مدار ٢٠١٥ية لما بعد عام ونظًرا لما تمثله أهداف التنمية المستدامة، وخطة التنم
السنوات الخمسة عشر القادمة، سيتم تنظيم عدد من الفعاليات على هامش الدورة الحادية والثالثين 

. وفيما  ٢٠١٥نوفمبر/تشرين الثاني ٢٦للكومسيك. وفي هذا المقام، سُتعقد ثالث جلسات خاصة في 
 : يلي الموضوعات التي ستتناولها هذه الجلسات

  تمويل التنمية المستدامة٢٠١٥تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وخطة التنمية لما بعد عام : 
  سد الفجوة في البيانات الالزمة لرصد أهداف التنمية المستدامة، وخطة التنمية لما بعد عام

٢٠١٥ 
 طاع "التعاون والشراكة من أجل التنمية المستدامة: مشاركة المنظمات غير الحكومية والق

 الخاص"
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يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول هذه الفعاليات، وكذا المتحدثين فيها، على موقع 
 http://www.comcec.orgالكومسيك اإللكتروني: 

 

http://www.comcec.org/
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   ٢٠١٥ يونيو/حزيران ١١-١٠سنوي الثالث لنقاط اتصال فريق عمل الكومسيك، في انعقد االجتماع ال

دولة عضو قدمت نقاط اتصالها  ٣٢في أنقرة، بالجمهورية التركية. وحضر االجتماع مشاركون من 
 لفرق عمل الكومسيك.  

م تعليقاتها والغرض من االجتماعات السنوية لنقاط االتصال هو تهيئة الفرصة للدول األعضاء لتقدي
ومالحظاتها حول كلتا اآلليتين المحددتين في استراتيجية الكومسيك: آلية فرق العمل وآلية تمويل 
مشروعات الكومسيك. وبفضل هذه االجتماعات التفاعلية، سيتحسَّن التواصل والتعاون بين األمانة 

حددة لالستراتيجية. وبناًء العامة والدول األعضاء؛ مما يؤدي إلى تنفيذ أفضل لألهداف العامة والم
عليه، قامت نقاط االتصال لفرق عمل الكومسيك، في هذه االجتماعات، بتبادل خبراتها حول تنفيذ 
استراتيجية الكومسيك، وباإلعراب عن اقتراحاتها حول تحسين مستوى التنفيذ. وفي هذا السياق، شدد 

التعاون بين مكتب تنسيق الكومسيك، ونقاط عدد من المشاركين على األهمية القصوى لفعالية التنسيق و
االتصال الوطنية، ونقاط اتصال فرق العمل؛ كما طلبوا من مكتب تنسيق الكومسيك إعداد خطوط 
إرشادية تحدد توزيع العمل بين أصحاب المصلحة. كما ركز الحاضرون على أن عقد االجتماعات 

ي إطار نقاط االتصال الوطنية لكل دولة عضو، المنتظمة بين جميع نقاط االتصال لفرق العمل الستة، ف
 سيكون له دور إيجابي تحقيقا لهذا الغرض.

إضافًة إلى ذلك، جرى التأكيد على الضرورة الملحة للمتابعة الفاعلة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن 
فرق العمل بشأن السياسات، من أجل االستفادة الكاملة من جلسات النقاش التي تتناول موضوع 
السياسات، وممارسة اعتماد التوصيات المعنية بالسياسات في اجتماعات فرق العمل. في هذا الصدد، 
ولتحسين متابعة تنفيذ التوصيات المعنية بالسياسات، أعد مكتب تنسيق الكومسيك نموذج تقييم من شأنه 

 .التوصيات تنفيذ حول األعضاء الدول في تطورات من يستجد تيسير اإلفادة بما

نظم مكتب تنسيق الكومسيك، على هامش االجتماع، برنامجا تدريبيا حول تمويل مشروعات  وقد
الكومسيك؛ حيث أتيح لنقاط االتصال لفرق عمل الكومسيك فرصة التدريب على إعداد المشروعات.
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ANNEX:LIST OF ACTIVITIES 
ORGANIZED BY THE OIC INSTITUTIONS ALIGNED WITH THE COMCEC STRATEGY 

December 2014- November 2015 

No 
OIC 

Institution 
Theme of the Activity 

Type of the 

Activity 

Relevant 

Cooperation 

Area 

Relevant Output Area/Expected Outcomes in 

the COMCEC Strategy 
Partners Date Venue 

1 ICCIA 

Workshop on Capacity 

Building on Value Chain 

Analysis for Agribusiness 

for OIC Countries 

Workshop Agriculture 

(1)Developed and implemented training and 

capacity building programmes (2)Encouraged 

entrepreneurs and farmers to enhance their 

investments. (3)Reduction of post-harvest 

lossess (4)Improved irrigation opportunities and 

adoption of efficient techniques. 

SESRIC,UNDP,FAO 

1-3 

December 

2014 

Ankara, Turkey 

2 ICCIA 

8th Forum for 

Businesswomen in Islamic 

Countries 

Forum Trade 

Enhanced communication among private sector 

representatives / institutions of the Member 

States. 

UNCCI, IDB  
26-27 Oct. 

2015 
Kampala, Uganda  

3 ICCIA 

Development of a 

Mechanism for Joint 

Ventures and partnerships 

among Women-led 

Enterprises through South-

South Cooperation 

Workshop Trade 

Enhanced communication among private sector 

representatives / institutions of the Member 

States. 

UNCCI, UNDP 
28-29 Oct. 

2015 
Kampala, Uganda  

4 ICDT 

13th Meeting of the 

Economic Counsellors of the 

OIC Embassies accredited in 

Rabat 

Meeting Trade Developing intra-OIC Trade OIC Member States 
12 January 

2015 
Rabat 

5 ICDT 

Regional on line Marketing 

Workshop of the WIEF 

Foundation 

Workshop Trade Developing intra-OIC Trade WIEF 

16-21 

February 

2015 

Dakar/Senegal 

6 ICDT 

7th Meeting of the 

Consultative Group for 

Enhancing Intra-OIC Trade 

Meeting Trade Developing intra-OIC Trade ITFC 
2-3 March 

2015 

Casablanca/ 

Morocco 

7 ICDT 
UFI Seminar for African and 

Middle Eastern Countries 
Meeting Trade Developing intra-OIC Trade UFI 

23-24 

March 2015 
Marrakech/ Morocco 

8 ICDT 

Training Seminar for the 

benefit of the Member States 

of the Economic 

Cooperation Organisation on 

“the Trade Preferential 

System among the OIC 

Member States (TPSOIC)” 

Training 

Seminar 
Trade Developing intra-OIC Trade 

Dept. of Integration 

and Cooperation of 

IDB and COMCEC 

7-9 April 

2015 
Istanbul/Turkey 
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No 
OIC 

Institution 
Theme of the Activity 

Type of the 

Activity 

Relevant 

Cooperation 

Area 

Relevant Output Area/Expected Outcomes in 

the COMCEC Strategy 
Partners Date Venue 

9 ICDT 

National Training Seminar 

on “the Trade Preferential 

System among the OIC 

Member States (TPSOIC)” 

Training 

Seminar 
Trade Developing intra-OIC Trade 

Ministry of Economy 

and Business 

13-14 April 

2015 
Doha/Qatar 

10 ICDT 

8th Exhibition of 

Agribusiness Industries in 

the OIC Member States 

Fair Trade Developing intra-OIC Trade El Harithy Company 
13-16 April  

2015 
Jeddah/Saudi Arabia 

11 ICDT 
Seminar on Food Security in 

OIC Member States 
Seminar Trade Developing intra-OIC Trade El Harithy Company 

14 April  

2015 
Jeddah/Saudi Arabia 

12 ICDT 

Seminar on Agadir 

Agreement: current status 

and perspectives 

Seminar Trade Developing intra-OIC Trade ASMEX 
22 April  

2015 
Casablanca/Morocco 

13 ICDT 

Seminar of the New 

Generation of Free Trade 

agreements and the 

feasibility of the signing of 

the agreements between the 

regional economic groupings 

of the OIC Member States 

and their impact on intra-

OIC trade (Arab and African 

Countries) 

Seminar Trade Developing intra-OIC Trade 
Dept of Cooperation 

and Integration/IDB 

4 – 6 May 

2015 
Casablanca/Morocco 

14 ICDT 

Seminar of the New 

Generation of Free Trade 

agreements and the 

feasibility of the signing of 

the agreements between the 

regional economic groupings 

of the OIC Member States 

and their impact on intra-

OIC trade 

Seminar Trade Developing intra-OIC Trade 
Dept of Cooperation 

and Integration/IDB 

25 –27 May 

2015 
Istanbul/Turkey 

15 ICDT 
Training Seminar on 

TPS/OIC 
Seminar Trade Developing intra-OIC Trade   

Second 

semester 

2015 

Ramallah/ Palestine 

16 ICDT 

Seminar on Export Auditing 

the internationalization of 

SMEs for the benefit of 

Suriname and Guyana 

Seminar Trade Developing intra-OIC Trade   
1-4 June 

2015 
Paramaribo/Guyana 
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No 
OIC 

Institution 
Theme of the Activity 

Type of the 

Activity 

Relevant 

Cooperation 

Area 

Relevant Output Area/Expected Outcomes in 

the COMCEC Strategy 
Partners Date Venue 

17 ICDT 

Seminar on Competition 

Policies in the OIC Member 

States 

Seminar Trade Developing intra-OIC Trade   
2 – 3 June 

2015 
Tunis/Tunisia 

18 ICDT 

Preparatory meeting  of 

African Halal Business 

Forum and High Education 

Expo of the OIC Member 

States 

Forum Trade Developing intra-OIC Trade 

OIC Business Center 

/Federation of GCC 

Chambers/SIBM 

/Ministries of Trade 

and High Education 

and Research  of 

Senegal 

14-15 

September   

2015 

Dakar/Senegal 

19 ICDT 

Training workshop on 

market analysis and web 

marketing for the benefit of 

the Economic Counselors to 

the Embassies  the OIC 

Member States accredited to 

the Kingdom of Morocco 

Seminar Trade Developing intra-OIC Trade   

15-17 

September  

2015 

Rabat/Morocco 

20 ICDT 
6th OIC World Biz and 3rd 

Africa-Asia Forum 
Forum Trade Developing intra-OIC Trade OICBC 

27th  - 30th  

October 

2015 

Kuala Lumpur 

/Malaysia 

21 ICDT 

1st Exhibition of Organic 

and Local Products of the 

OIC Member States 

Fair Trade Developing intra-OIC Trade 

Ministry of 

Commerce and 

Handicraft of Tunisia 

28th 

October – 

1st 

November 

2015 

Tunis/Tunisia 

22 ICDT 
International Conference on 

offshoring 
Conference Trade Developing intra-OIC Trade   

3-4 

November 

2015 

Tunis/Tunisia 

23 ICDT 

Workshop on the Single 

Window Modality and e-

trade and their impact in 

promoting intra-OIC Trade 

Seminar Trade Developing intra-OIC Trade ITFC 

9-10 

November 

2015 

Casablanca/ 

Morocco 

24 ICDT 
African Halal Business 

Forum 
Forum Trade Developing intra-OIC Trade 

OIC Business Center 

/Federation of GCC 

Chambers/SIBM 

17-19 

November  

2015 

Dakar/Senegal 

25 
IDB 

Group 

Fifth meeting of the IDB 

Project Committee of the 

OIC Cotton Action Plan 

Consultative 

Meeting 

Agriculture and 

Trade 
  

IDB Group and 

Project Commiteee 

members 

16.Kas.14 Jeddah, Saudi Arabia 
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No 
OIC 

Institution 
Theme of the Activity 

Type of the 

Activity 

Relevant 

Cooperation 

Area 

Relevant Output Area/Expected Outcomes in 
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26 
IDB 

Group 

IDB/NDP/League of Arab 

States Regional Workshop 

on “the Technical Model of 

Cross-Border Operations for 

Better Connectivity among 

Arab Countries 

Workshop Trade   UNDP 

26-27 

January 

2015 

Amman, Jordan 

27 
IDB 

Group 

Seminar on “Trade 

Preferential System among 

OIC Member Countries 

(TPS-OIC) and its protocols 

for ECO member countries, 

Seminar Trade   ECO and CCO 
07-09 April 

2015 
Istanbul, Turkey 

28 
IDB 

Group 

Validation workshop of the 

study on ''The New 

Generation of Free Trade 

Agreements (FTAs), the 

feasibility of signing them 

and their Impact on Intra- 

Trade among OIC Member 

Countries'". 

Workshop Trade   
ICDT Member 

Countries 

04 - 06 May 

2015 

Casablanca,  

Morocco 

29 
IDB 

Group 

Workshop for GCC 

Countries on "Trade 

Facilitation within the 

Regional Integration 

Framework and WTO 

Agreement 

Workshop Trade   
ICDT, COMCEC 

Member Countries 

12- 14 May 

2015 
Dubai, UAE 

30 
IDB 

Group 

Validation -workshop of the 

study on "The New 

Generation of Free Trade 

Agreements (FTAs), the 

feasibility of signing them 

and their Impact on Intra- 

Trade among OIC Member 

Countries" 

Workshop Trade   
ICDT, COMCEC 

Member Countries 

25 - 27 May 

2015 
Istanbul, Turkey 

31 
IDB 

Group 

Thematic Workshop On 

Intra Trade in The 

Organization Of Islamic 

Cooperation Countries: 

Removing Obstacles And 

Promoting Trading Business 

Workshop Trade   
Islamic Business 

School, UUM 

27-28 May 

2015 
Langkawi, Malaysia 
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32 
IDB 

Group 

Regional Workshop on the 

Implementation of  Trade 

Facilitation Agreement for 

Arab Countries 

Workshop Trade   
World Customs 

Organization 

1-4 June 

2015 
Bahrain 

33 
IDB 

Group 

Policy Roundtable 

Discussion on Maqasid 

Shariah for Social Economic 

Development (PRD) 

Policy 

Roundtable 

Poverty 

Alleviation 
  

International Islamic 

University College 

Selangor 

1-2 June 

2015 

Kuala Lumpur, 

Malaysia 

34 
IDB 

Group 

40th Annual Meeting of the 

IDB Group (Board of 

Governors meeting) 

Annual 

Meeting 

Financial 

Cooperation 
  

ITFC, ICIEC, ICD, 

IRTI and other 

partner instutions 

10-11 June 

2015 

Maputo, 

Mozambique 

35 
IDB 

Group 

10th  IDB Global Forum on 

Islamic Finance, Exploring 

Innovative Solutions for 

Affordable Microfinance in 

Africa 

Forum 
Financial 

Cooperation 
  

Relevant Partner 

institutions 
08.Haz.15 

Maputo, 

Mozambique 

36 
IDB 

Group 

IDB 26th Annual 

Symposium; The role of 

intra-regional trade in 

strengthening economic 

cooperation and regional 

integration among member 

countries 

Symposium Intra-OIC trade   
Relevant OIC 

Institutions 
10.Haz.15 

Maputo, 

Mozambique 

37 
IDB 

Group 

World Bank and IDB 

Inaugural Annual 

Symposium on Islamic 

Finance 2015 

Symposium 
Financial 

Cooperation 
  

World Bank Global 

Finance Development 

Center 

8-9 

September 

2015 

Istanbul, Turkey 

38 
IDB 

Group 

Regional Meeting of the IDB 

African member countries in 

preparation of the 10th  

WTO Ministerial Conference 

Meeting Trade     

14-16 

September 

2015, 

Abidjan, Cote 

D’Ivoire 

39 
IDB 

Group 

International Conference on 

Islamic Social Finance 
Conference 

Financial 

Cooperation 
  

Universiti Sains Islam 

Malaysia 

29-30 

September 

2015 

Thailand 

40 
IDB 

Group 

Macro prudential Policy 

Dialogue for Islamic 

Finance: Theory and 

Application 

Seminar 
Financial 

Cooperation 
  

University College of 

Bahrain 

5-6 October 

2015 
Bahrain 
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41 OISA 

Workshop on Importance of  

unifying main engine of 

member’s vessels  

Workshop 
Transport and 

Communication 

(1) Hormonized legislations, standards and 

practices in the transport sector of member states  

(2) Improved national transport policy-making 

and planning capacity of member states (3) 

Increased interactions between peer institutions 

of member states (4) Enhance professional skills 

of human resources (5) Improved service 

delivery and expited procedures. (6) 

Development of sound infrastructure policies 

Technical and marine 

engineers 

representatives from 

member companies       

42226 Jeddah 

42 OISA 

Meeting to discuss the 

possibilities of reactivation 

of Bakkah Shipping 

Company 

Meeting 
Transport and 

Communication 

(1) Hormonized legislations, standards and 

practices in the transport sector of member states  

(2) Improved national transport policy-making 

and planning capacity of member states (3) 

Increased interactions between peer institutions 

of member states (4) Enhance professional skills 

of human resources  

Members from Ex. 

Com and General 

Assembly   

42297 Dubai 

43 OISA 
Ex. Com & General 

Assembly Meeting of OISA  
Meeting 

Transport and 

Communication 

(1) Promoted relevant internatioanl agreements 

and regulations in member states (2) 

Hormonized legislations, standards and practices 

in the transport sector of member states (3) 

Enhanced professional skills of human resources 

(4) Development of sound infrastructure policies 

(5) Identified major bottlenecks and assesed 

funding requirements particularly with respect to 

inter-regionaly connectivity. 

Ex.Com and General 

Assembly members, 

OIC and its 

Institutions, Port 

Authorities, Marine 

Academies, 

Shipbuilding and 

Repair Yards      

42298 Dubai 

44 OISA 

Meeting to open branches of 

Islamic Protection and 

Indemnity Club in Turkey  

Meeting 
Transport and 

Communication 

(1) Improved national transport policy-making 

and planning capacity of member states (2) 

Increased interactions between peer institutions 

of member states   (3) Improved service delivery 

and expited procedures. (4) Development of 

sound infrastructure policies 

IPIC, Marine Official 

from member 

countries 

42299 Dubai 

45 SESRIC From Farm to Fashion Conference Agriculture 
Regulatory Framework and Institutional 

Capacity 
SESRIC & RBDC 

03-05 

August 

2015 

Izmir Turkey 

46 SESRIC 

Agriculture and Food 

Security in OIC Member 

Countries 2014 

Research Agriculture Diverse   
December 

2014 
SESRIC 

47 SESRIC 
Job Creation for Youth and 

Skills Training Services 
Training Agriculture Increasing productivity 

State Employment 

Service, Azerbaijan 

01-02 

December 

2014 

Baku Azerbaijan 
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48 SESRIC 

Capacity Building on Value 

Chain Analysis for Agri-

Business for OIC Countries 

Training Agriculture Increasing productivity 
ICCIA & FAO & 

UNDP 

01-03 

December 

2014 

Ankara Turkey 

49 SESRIC Competition Law and Policy Training Agriculture 
Regulatory Framework and Institutional 

Capacity 

 Council of 

Competition, 

Kingdom of Saudi 

Arabia 

16-18 

December 

2014 

Riyadh Saudi Arabia 

50 SESRIC 

Derivative Markets and 

Instruments and Marginal 

Trading 

Training Agriculture Increasing productivity 

Baku Stock Exchange 

of Republic of 

Azerbaijan 

16-17 

December 

2014 

Baku Azerbaijan 

51 SESRIC Classifications Training Agriculture 
Regulatory Framework and Institutional 

Capacity 

National Office of 

Statistics (ONS) in  

Algeria 

21-22 

December 

2014 

Alger Algeria 

52 SESRIC 
Agriculture Statistics (Food 

Crop Statistics) 
Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 

Bangladesh Bureau of 

Statistics (BBS)  

21-22 

December 

2014 

Dhaka Bangladesh 

53 SESRIC 

Derivative Markets and 

Instruments & Marginal 

Trading 

Training Agriculture Increasing productivity 
Khartoum Stock 

Exchange, Sudan 

22-23 

December 

2014 

Khartoum Sudan 

54 SESRIC 
Agriculture Statistics 

(Animal Husbandry) 
Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 

Bangladesh Bureau of 

Statistics (BBS) 

23-24 

December 

2014 

Dhaka Bangladesh 

55 SESRIC 

Knowledge and Experience 

Sharing Workshop on 

ISMEK Master 

Training Agriculture 
Regulatory Framework and Institutional 

Capacity 

Istanbul Metropolitan 

Municipality 

(İSMEK) 

29-30 

December 

2014 

Istanbul Turkey 

56 SESRIC 
“Labour Market Statistics” 

and “Labour Inspection” 
Training Agriculture Increasing productivity 

National Employment 

Agency, Burkina Faso 

19-22 

January 

2015 

Ouagadougou 

Burkina Faso 

57 SESRIC 
Agriculture, Forestry and 

Fisheries Statistics 
Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 

Central Statistics 

Organization (CSO) 

in Afghanistan 

23-25 

February 

2015 

Kabul Afghanistan 

58 SESRIC Tobacco Control Training Agriculture Increasing productivity 
Ministry of Health of 

Malaysia 

01-02 April 

2015 
Malaysia 

59 SESRIC 
Analysis of Labour Market 

Statistics 
Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 

National Agency of 

Statistics and 

Demographics 

(ANSD) in Senegal 

07-09 April 

2015 
Dakar Senegal 

60 SESRIC 
Agriculture, Forestry and 

Fisheries Statistics 
Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 

 Gambia Bureau of 

Statistics (GBOS)  

16-18 June 

2015 
Banjul Gambia 
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61 SESRIC Labour Statistics Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 

National Institute of 

Statistics, Economic 

and Demographic 

Studies (INSEED) 

inChad 

27-29 July 

2015 
N'Djamena Chad 

62 SESRIC 
Design of Wastewater 

Treatment Plants 
Training Agriculture Increasing productivity 

Ministry of 

Environment and 

Forests of Bangladesh 

29-30 July 

2015 
Dhaka Bangladesh 

63 SESRIC 
Wholesale and Retail Trade 

Statistics 
Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 

Uganda Bureau of 

Statistics (UBOS)  

10-12 

August 

2015 

Kampala Uganda 

64 SESRIC Agricultural Surveys Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 
Bangladesh Bureau of 

Statistics (BBS) 

25-27 

August 

2015 

Dhaka Bangladesh 

65 SESRIC Labour Statistics Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 

Department of 

Statistics and 

Demographic Studies 

(DISED) of Djibouti  

05-07 

October 

2015 

Djibouti City 

Djibouti 

66 SESRIC Informal Sector' Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 

Department of 

Statistics (DoS) of 

Malaysia 

17-19 

November 

2015 

Putrajaya Malaysia 

67 SESRIC 

Training on Agriculture 

Statistics (Food Crop 

Statistics)  

Training Agriculture Reliable and Up-to-Date Data 
National Statistics 

Office of Indonesia 

21-22 

December 

2014 

Bangladesh 

68 SESRIC 

Training on Agriculture 

Statistics (Animal 

Husbandry) 

Training Agriculture Reliable and Up-to-Date Data 
National Statistics 

Office of Indonesia 

23-24 

December 

2014 

Bangladesh 

69 SESRIC 
Training on Agriculture, 

Forestry, Fisheries Statistics 
Training Agriculture Reliable and Up-to-Date Data 

National Statistics 

Office of Turkey 

23-25 

February 

2015 

Afghanistan 

70 SESRIC 
Training on Agriculture, 

Forestry, Fisheries Statistics 
Training Agriculture Reliable and Up-to-Date Data 

National Statistics 

Office of Jordan 

02-04 

March 2015 
Sudan 

71 SESRIC 
Training on Agriculture, 

Forestry, Fisheries Statistics 
Training Agriculture Reliable and Up-to-Date Data 

National Statistics 

Office of Nigeria 

16-18 June 

2015 
The Gambia 

72 SESRIC 
Training on Agricultural 

Survey 
Training Agriculture Reliable and Up-to-Date Data 

National Statistics 

Office of Turkey 

25-27 

August 

2015 

Bangladesh 

73 SESRIC 

Integrating a Gender 

Perspective in the Production 

of Statistics 

Workshop Agriculture Increasing productivity 
SESRIC & UNSD & 

UNESCWA 

01-04 

December 

2014 

Amman Jordan 
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74 SESRIC 
Tourism Statistics and 

Tourism Satellite Accounts 
Workshop Agriculture Increasing productivity SESRIC & COMCEC 

02-04 

December 

2014 

Ankara Turkey 

75 SESRIC 
Beneficiary-Oriented Social 

Assistance Models 
Workshop Agriculture 

Regulatory Framework and Institutional 

Capacity 
  

13-15 

October 

2015 

Ankara Turkey 

76 SESRIC OIC Water Report 2015 Research 

Agriculture, 

Poverty 

Alleviation 

Diverse   
October 

2015 
SESRIC 

77 SESRIC 

2nd International Islamic 

Economics and Finance 

Conference 

Conference 
Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Istanbul Sabahattin 

Zaim University, 

International 

Research and Study 

Center of Islamic 

Economics and 

Finance, Albaraka 

Turk, Kuveyt Turk, 

Türkiye Finans, 

Participation Banks 

Association of Turkey 

(TKBB), Borsa 

İstanbul and World 

Bank Global Islamic 

Finance Development 

Center 

11-13 

September 

2015 

Istanbul Turkey 

78 SESRIC 

The 2015 Meeting of Central 

Banks and Monetary 

Authorities of the OIC 

Member Countries 

Meeting 
Financial 

Cooperation 
Regulatory and supervisory cooperation Suriname 

16-17 

November 

2015 

Suriname 

79 SESRIC 

FDI Potential and FDI 

Performance of the OIC 

Countries 

Research 
Financial 

Cooperation 
Capital Flovvs   

December 

2014 
SESRIC 

80 SESRIC 

2nd International Islamic 

Economics and Finance 

Summer School 

Summer 

School 

Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Istanbul Sabahattin 

Zaim University & 

International 

Research and Study 

Centre of Islamic 

Economics and 

Finance 

13-15 

September 

2015 

Istanbul Turkey 
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81 SESRIC 

Training on Banking, 

Insurance, Financial 

Statistics 

Training 
Financial 

Cooperation 
Training, R&D Activities and Statistics 

National Statistics 

Office of Tunisia 

26-29 

January 

2015 

Senegal 

82 SESRIC 
Training on National 

Accounts: Financial Sector 
Training 

Financial 

Cooperation 
Training, R&D Activities and Statistics 

National Statistics 

Office of Tunisia 

08-11 

March 2015 
Qatar 

83 SESRIC 
Training on Government 

Finance Statistics 
Training 

Financial 

Cooperation 
Training, R&D Activities and Statistics 

National Statistics 

Office of Indonesia 

06-08 April 

2015 
Malaysia 

84 SESRIC 
Training on Institutional 

Sectors 
Training 

Financial 

Cooperation 
Training, R&D Activities and Statistics 

National Statistics 

Office of Senegal 

20-22 April 

2015 
Togo 

85 SESRIC 

Training on Banking, 

Insurance, Financial 

Statistics 

Training 
Financial 

Cooperation 
Training, R&D Activities and Statistics 

National Statistics 

Office of Tunisia 

08-11 June 

2015 
Algeria 

86 SESRIC 
Banking, Insurance and 

Financial Statistics 
Training 

Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

National Agency of 

Statistics and 

Demographics 

(ANSD) in Senegal 

26-29 

January 

2015 

Dakar Senegal 

87 SESRIC Postal Financial Services Training 
Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Office of Djibouti 

Post  

17-19 

February 

2015 

Djibouti City 

Djibouti 

88 SESRIC 
National Accounts: Financial 

Sector 
Training 

Financial 

Cooperation 
Regulatory and Supervisory Cooperation 

Ministry of 

Development 

Planning and 

Statistics (MDPS) in 

Qatar 

08-11 

March 2015 
Doha Qatar 

89 SESRIC 

Postal Financial Services and 

Postal Codes-Addressing 

System 

Training 
Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

 Gambia Postal 

Services Corporation 

(GAMPOST) 

13-14 

March 2015 
Banjul Gambia 

90 SESRIC 
Parcel, Logistics, Express 

and Postal Financial Services 
Training 

Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Mauritanian Post 

Company (Mauripost) 

24-25 

March 2015 

Nouakchott 

Mauritania 

91 SESRIC 

Competition Law 

Enforcement in Regulated 

Markets and Bid-Rigging 

Training 
Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Antimonopoly 

Regulation Agency of 

Kyrgyz Republic 

30-31 

March 2015 
Bishkek Kyrgyzstan 

92 SESRIC 

Postal Financial Services, 

Electronic Services and 

Letter Post Service 

Training 
Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Jordan Post 

Company& Office of 

Tunisian Post 

05-07 April 

2015 
Amman Jordan 

93 SESRIC 
Government Finance 

Statistics 
Training 

Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Department of 

Statistics of Malaysia 

06-08 April 

2015 
Putrajaya Malaysia 
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94 SESRIC Institutional Sectors Training 
Financial 

Cooperation 
Regulatory and Supervisory Cooperation 

General Directorate of 

Statistics and National 

Accounting (DGSCN) 

in Togo  

20-22 April 

2015 
Lome Togo 

95 SESRIC 
Investor and Financial 

Community Awareness 
Training 

Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Autoriti Monetari 

Brunei Darussalam 

(AMBD) 

25-26 May 

2015 

Bandar Seri 

Begawan, Brunei 

Darussalam 

96 SESRIC Financial Stability Training 
Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

 Central Bank of 

Islamic Republic of 

Iran  

01-02 June 

2015 
Tehran Iran 

97 SESRIC 

Financial Statistics and 

National Accounts 

Compilations 

Training 
Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

National Statistical 

Office (ONS) of 

People’s Democratic 

Republic of Algeria 

08-11 June 

2015 
Algiers Algeria 

98 SESRIC Financial Stability Training 
Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Central Bank of 

Suriname 

07-08 July 

2015 

Paramaribo 

Suriname 

99 SESRIC 
Investor and Financial 

Community Awareness 
Training 

Financial 

Cooperation 
Regulatory and Supervisory Cooperation 

Qatar Financial 

Markets Authority 

26-27 

October 

2015 

Doha Qatar 

100 SESRIC Training on Informal Sector Training 
Financial 

Cooperation 
Training, R&D Activities and Statistics 

National Statistics 

Office of Indonesia 

17-19 

November 

2015 

Malaysia 

101 SESRIC 
Islamic Banking and 

Liquidity Management 
Workshop 

Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Central Bank of the 

Republic of Turkey 

(CBRT) & GIFDC 

16-17 

November 

2015 

Istanbul Turkey 

102 SESRIC Disaster Risk Reduction Meeting 
Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources 

UN World 

Conference on 

Disaster Risk 

Reduction (WCDRR) 

& IDB 

17 March 

2015 
Sendai-Japan 

103 SESRIC 

Disaster Risk Management 

Challenges in Sub-Saharan 

Africa 

Meeting 
Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources SESRIC & IDB 

08 June 

2015 

Maputo 

Mozambique 

104 SESRIC OIC Health Report 2015 Research 
Poverty 

Alleviation 
Diverse   

October 

2015 
SESRIC 

105 SESRIC 
Measurement of Poverty in 

OIC Member Countries 2015 
Research 

Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty   June 2015 SESRIC 

106 SESRIC 

Poverty, Living Conditions 

and Cross-Cutting Social 

Issues Statistics 

Training 
Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources 

National Bureau of 

Statistics (NBS) of 

UAE 

03-07 May 

2015 

Abu Dhabi United 

Arab Emirates 
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107 SESRIC 
Regional Poverty Reduction 

Policies 
Training 

Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources 

Ministry of Urban 

Development of 

Albania 

03-04 

August 

2015 

Tirana Albania 

108 SESRIC Poverty Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources 

 National Institute of 

Statistics and 

Demography (INSD) 

in Burkina Faso& 

COMCEC 

17-19 

August 

2015 

Ouagadougou 

Burkina Faso 

109 SESRIC 
Poverty Reduction Through 

Small-scale Fisheries 
Training 

Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources 

Somali Development 

and Reconstruction 

Bank (SDRB) 

23-27 

August 

2015 

Mogadishu Somalia 

110 SESRIC Poverty Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources 

National Statistical 

Office (ONS) in  

Mauritania 

&COMCEC 

24-26 

August 

2015 

Nouakchott 

Mauritania 

111 SESRIC Poverty Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources 

National Institute of 

Statistics and 

Economic and 

Demographic Studies, 

(INSEED) in Lomé, 

Togolese Republic  & 

COMCEC 

14-16 

September 

2015 

Lomé Togo 

112 SESRIC Poverty Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources 

National Institute of 

Statistics (INS) in 

Abidjan - Republic of 

Côte d'Ivoire & 

COMCEC 

15-17 

September 

2015 

Abidjan Cote 

d'Ivoire 

113 SESRIC 
Training on Education 

Statistics 
Training 

Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Senegal 

27-29 

January 

2015 

Benin 

114 SESRIC 
Training on Analysis of 

Labour Market Statistics 
Training 

Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Morocco 

07-09 April 

2015 
Senegal 

115 SESRIC Training on Health Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Cote 

d'Ivoire 

20-22 April 

2015 
Benin 

116 SESRIC 
Training on Income and 

Consumption Statistics 
Training 

Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Cameroon 

28-30 April 

2015 
Cote d'Ivoire 

117 SESRIC 

Training on Poverty, Living 

Condition and Cross-cutting 

Social Issues Statistics 

Training 
Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Jordan 

03-07 May 

2015 

United Arab 

Emirates 



 

54 

No 
OIC 

Institution 
Theme of the Activity 

Type of the 

Activity 

Relevant 

Cooperation 

Area 

Relevant Output Area/Expected Outcomes in 

the COMCEC Strategy 
Partners Date Venue 

118 SESRIC 
Training on Income and 

Consumption Statistics 
Training 

Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Turkey 

11-14 May 

2015 
Kuwait 

119 SESRIC Training on Labour Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Senegal 

27-29 July 

2015 
Chad 

120 SESRIC Training on Health Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Indonesia 

11-13 

August 

2015 

Bangladesh 

121 SESRIC 
Training on Poverty 

Statistics 
Training 

Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Senegal 

17-19 

August 

2015 

Burkina Faso 

122 SESRIC 
Training on Poverty 

Statistics 
Training 

Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Tunisia 

24-26 

August 

2015 

Mauritania 

123 SESRIC Rural Development Policies Workshop 
Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources 

Agriculture and Rural 

Development Support 

Institution (ARDSI)  

14-15 May 

2015 
Ankara Turkey 

124 SESRIC 

Integration of Waqf and 

Islamic Microfinance for 

Poverty Reduction: Case 

Studies of Malaysia, 

Indonesia and Bangladesh 

Research 

Poverty 

Alleviation, 

Financial 

Cooperation 

Productive Capacity of the Poor, Visibility of 

Financial Markets 
IIUM (Malaysia) 

February 

2015 
SESRIC 

125 SESRIC 
International Tourism in OIC 

Countries 2015 
Research Tourism Diverse   

October 

2015 
SESRIC 

126 SESRIC Tourism Marketing Training Tourism Capacity Building and Trainin Programs 

Gambia Tourism 

Board, Ministry of 

Tourism and Culture 

(MTC) of The 

Gambia 

25-26 

March 2015 
Banjul Gambia 

127 SESRIC Tourism Statistics Training Tourism Capacity Building and Trainin Programs 

State Statistical 

Committee of the 

Republic of 

Azerbaijan 

(AZSTAT) 

18-20 May 

2015 
Baku Azerbaijan 

128 SESRIC 
Management of Tourism in 

Protected Areas 
Training Tourism Capacity Building and Trainin Programs 

Saudi Commission for 

Tourism and National 

Heritage (SCTH) 

08-10 June 

2015 
Riyadh Saudi Arabia 

129 SESRIC Tourism Statistics Training Tourism Capacity Building and Trainin Programs 

Department of 

Statistics (DoS) of 

Malaysia 

26-28 

October 

2015 

Putrajaya Malaysia 
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130 SESRIC 

Training on Tourism 

(including Tourism Satellite 

Accounts) Statistics 

Training Tourism Capacity Building and Training Programmes 
National Statistics 

Office of Turkey 

18-20 May 

2015 
Azerbaijan 

131 SESRIC 

Training on Tourism 

(including Tourism Satellite 

Accounts) Statistics 

Training Tourism Capacity Building and Training Programmes 
National Statistics 

Office of Indonesia 

26-28 

October 

2015 

Malaysia 

132 SESRIC 
Training on Culture 

Statistics 
Training Tourism Capacity Building and Training Programmes 

National Statistics 

Office of Palestine 

24-26 

November 

2015 

Qatar 

133 SESRIC 
Exploring Tourism Potential 

of Al-Quds Al-Sherif City 
Workshop Tourism Capacity Building and Trainin Programs 

Ministry of Tourism 

and Antiquities of 

State of Palestine 

24-25 

November 

2015 

Istanbul Turkey 

134 SESRIC 

Regional Workshop on 

Tourism Statistics and 

Tourism Satellite Accounts 

Workshop Tourism Capacity Building and Training Programmes 

UNWTO. COMCEC, 

National Statistics 

Offices of OIC 

02-04 

December 

2015 

Turkey 

135 SESRIC 
Wholesale and Retail Trade 

Statistics 
Training Trade Trade Facilitation 

 State Statistical 

Committee of the 

Republic of 

Azerbaijan 

(AZSTAT) 

20-22 April 

2015 
Baku Azerbaijan 

136 SESRIC 
Training on Wholesale and 

Retail Trade Statistics 
Training Trade Trade Facilitation 

National Statistics 

Office of Turkey 

20-22 April 

2015 
Azerbaijan 

137 SESRIC 
Training on Wholesale and 

Retail Trade Statistics 
Training Trade Trade Facilitation 

National Statistics 

Office of Turkey 

10-12 

August 

2015 

Uganda 

138 SESRIC 
Parcel, Logistics Services 

and Express 
Training 

Transport and 

Communication 
Trade Facilitation Posta Uganda 

24-25 

February 

2015 

Kampala Uganda 

139 SESRIC 

Fifth Session of OIC 

Statistical Commission 

(OIC-StatCom) 

Meeting 

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse SESRIC 
12-14 May 

2015 
Ankara Turkey 

140 SESRIC 
SME Development Strategy 

Project for Libya 
Meeting Trade Diverse 

SESRIC &OECD& 

TIKA 

29-30 July 

2015 
Istanbul Turkey 

141 SESRIC 
OIC Economic Outlook 

2015 
Research 

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse   
October 

2015 
SESRIC 

142 SESRIC 
Social Security: Human 

Resource Policies 
Symposium  

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse 

SESRIC & Social 

Security Institution of 

the Republic of 

Turkey 

06-07 

October 

2015 

İzmir Turkey 
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143 SESRIC 
Second Phase of CPI Re-

Basing 

Technical 

Mission 

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse 

Central Statistics 

Organization (CSO) 

of Afghanistan 

29 Aug - 04 

Sept 2015 
Kabul Afghanistan 

144 SESRIC 
Technical Mission on CPI 

Re-basing 

Technical 

Mission 

All 

Cooperation 

Areas 

All Cooperation Areas 
National Statistics 

Office of Iran 

13-19 June 

2015 
Afghanistan 

145 SESRIC 

Technical Mission on 

Second Phase of CPI Re-

Basing 

Technical 

Mission 

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse 
National Statistics 

Office of Iran 

29 Aug - 04 

Sept 2015 
Afghanistan 

146 SESRIC 

Professional Skills for 

Official Statisticians: Time 

Management 

Training 

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse SESRIC 

17-18 

February 

2015 

Tashkent Uzbekistan 

147 SESRIC 
Waste and Harmful 

Substances: Medical Wastes 
Training 

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse SESRIC 
02-04 

March 2015 
Banjul Gambia 

148 SESRIC 
Emergency and Disaster 

Medical Services 
Training 

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse 

International Urla 

Emergency Disaster 

Training and 

Simulation Center in 

İzmir&TIKA 

30 March - 

10 April 

2015 

İzmir Turkey 

149 SESRIC 

Quality Frameworks and 

Measurement of 

Performance of Statistical 

Systems and Offices 

Training 

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse 

Agency on Statistics 

under President of the 

Republic of Tajikistan 

(TAJSTAT) 

01-02 April 

2015 
Dushanbe Tajikistan 

150 SESRIC Health Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Diverse 

National Institute of 

Statistics and 

Economic Analysis 

(INSAE) in Benin 

20-22 April 

2015 
Cotonou Benin 

151 SESRIC 
Training on Geographic 

Information Systems (GIS) 
Training 

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse 
National Statistics 

Office of Egypt 

07-09 

September 

2015 

Tunisia 

152 SMIIC 
Metrology Committee 

Meeting 

Technical 

Meeting 
Trade Trade liberization 

SMIIC GS and 

SMIIC Metrology 

Committee 

15-16 

December 

2014 

Kocaeli,Turkey 

153 SMIIC 
Accreditation Committee 

Meeting 

Technical 

Meeting 
Trade Trade liberization 

SMIIC GS and 

SMIIC Accreditation 

Committee 

17-19 

March 2015 

Sarajevo, Bosnia & 

Herzegovina 
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154 SMIIC 

SMIIC Forum 2015: 

Standardization and 

Conformity Assessment on 

Halal Issues 

Conference Trade Trade liberization 

ESMA (Emirates 

Authority for 

Standardization & 

Metrology) 

05.May.15 Dubai, UAE 

155 SMIIC 

SMIIC TC 1 & SMIIC AC 

Joint Working Group (JWG) 

Meeting 

Technical 

Meeting 
Trade Trade liberization 

SMIIC Committee 

Members 

06-07 May 

2015 
Dubai, UAE 

156 SMIIC 
Accreditation Committee 

Meeting 

Technical 

Meeting 
Trade Trade liberization 

SMIIC GS and 

SMIIC Accreditation 

Committee 

29-30 

August 

2015 

İstanbul,Turkey 

157 CCO 
TPS-OIC Rules of Origin  

Seminar 

Training 

Seminar 
Trade 

Operationalization of TPS-OIC 

Reduced Tariffs TOBB 

Late 

January 

2015 

Ankara 

158 CCO 
5th  Meeting of the  Trade 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Trade 

Improved insurance mechanisms against 

payment risk 

Increased awareness of the existing financing 

mechanisms 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector  representatives 

March 26th 

, 2015 
Ankara 

159 CCO 
6th  Meeting of the  Trade 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Trade 
Simplified and streamlined trade procedures 

Enhanced capacity of customs administrations 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector  representatives 

September 

17th, 2015 
Ankara 

160 CCO 
5th Meeting of the Tourism 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Tourism 

Simplified and harmonized visa and custom 

procedures 

Facilitated tourism investments and tourist 

arrivals 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector representatives 

February-

5th, 2015 
Ankara 

161 CCO 
6th Meeting of the Tourism 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Tourism 
Utilized electronic media in promotional efforts 

to reach target groups rapidly and effectively 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector representatives 

September 

3rd, 2015 
Ankara 
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162 CCO 

5th  Meeting of the 

Transport and 

Communications Working 

Group 

Working 

Group 

Meeting 

Transport 

Harmonized legislations, standards and practices 

in the transport sector of the Member States 

Improved national transport policy-making and 

planning capacity of the member states 

Increased interactions betvveen peer institutions 

of the Member States 

Enhanced professional skills of human resources 

Development of sound infrastructure policies 

Identified major bottlenecks and assessed 

funding requirements particularly vvith respect 

to inter-regional connectivity 

Enhanced private sector involvement in 

infrastructure projects and promoted innovative 

financing modalities, including Public Private 

Partnerships 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector representatives 

February-

12th, 2015 
Ankara 

163 CCO 

6th  Meeting of the 

Transport and 

Communications Working 

Group 

Working 

Group 

Meeting 

Transport 

Improved national transport policy-making and 

planning capacity of the member states 

Increased interactions betvveen peer institutions 

of the Member States 

Enhanced professional skills of human resources 

Development of sound infrastructure policies 

Identified major bottlenecks and assessed 

funding requirements particularly vvith respect 

to inter-regional connectivity 

Enhanced private sector involvement in 

infrastructure projects and promoted innovative 

financing modalities, including Public Private 

Partnerships 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector representatives 

October 

22nd, 2015 
Ankara 

164 CCO 
4th Meeting of the  Financial 

Cooperation Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Financial 

Cooperation 

Regulatory and supervisory cooperation/ 

Developed legal,  

regulatory and institutional framework 

 

Visibility of Financial Markets/Enhanced 

awareness on Islamic financial market 

 

Training, R&D Activities and 

Statistics/Enhanced monitoring of financial 

institutions and markets 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector representatives 

March 19th,  

2015 
Ankara 
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165 CCO 
5th Meeting of the  Financial 

Cooperation Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Financial 

Cooperation 

Regulatory and supervisory cooperation/ 

Developed legal,  

regulatory and institutional framework 

Training, R&D Activities and Statistics/ 

Developed platforms for payment and settlement 

systems and post trade services; Reliable and 

consistent database of a financial system and 

creation of indicators of financially sound 

systems 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector representatives 

October 

15th, 2015 
Ankara 

166 CCO 
5th  Meeting of the  

Agriculture Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Agriculture 
Improved legal, institutional, structural and 

administrative frameworks 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector representatives 

March 5th,  

2015 
Ankara 

167 CCO 
6th  Meeting of the  

Agriculture Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Agriculture 

Promotion of integrated value chain approach 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector representatives 

October 8th, 

2015 
Ankara 

168 CCO 
5th Meeting of the  Poverty 

Alleviation Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Poverty 

Alleviation 

Enhanced capacity of the micro-finance 

institutions and other institutions for supporting 

the poor 

Development of vocational education programs 

for the poor 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector representatives 

February 

26th, 2015 
Ankara 

169 CCO 
6th Meeting of the  Poverty 

Alleviation Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Poverty 

Alleviation 

Enhanced civil society engagement in poverty 

alleviation efforts 

Streamlined and more efficient allocation of 

povertyrelated funds in the COMCEC region 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector  representatives 

October 

10th, 2015 
Ankara 

170 CCO 
3rd Annual Meeting of the 

COMCEC Focal Points 
Meeting 

All 

Cooperation 

Areas 

Produce and disseminate 

knowledge/understanding, share experience and 

best-practices  

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector representatives 

June 10-11, 

2015 
Ankara 

 

 

 


