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 ةـــــــــدمــــــــمق

 

 

الغرض من هذه الوثيقة هو توفير معلومات أساسية وعرض الوضع الحالي الخاص بمجاالت التعاون 

جتماع لجنة المتابعة"، والثالثين "االكومسيك في اجتماعها الثالث لجنة والبرامج والمشاريع المنبثقة عن 

 في أنقرة، تركيا. 2017عام  أيار/مايو 11-10يومي  مقرر إنعقاده خاللال

جدول في  12 الـإلى و 2 الـ من البنوداءات الواجب اتخاذها بشأن توفر الوثيقة معلومات أساسية واإلجر

 إلى إيضاح؛ لم يتم إدراجها في الوثيقة.المتبقية في جدول األعمال ال تحتاج  البنوداألعمال. ونظرا ألن 

 

عمال على موقع الكومسيك األجدول  تمهيداً لعرضها معالتقارير والدراسات  يتم إعداد
(www.comcec.org.) 

 

 
  

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

 في جدول األعمال 2 المادة الـ
 الكومسيك وتنفيذها تقرير عن استراتيجية

 
 استراتيجية الكومسيك وتنفيذها -
 

 اإلستثنائيجهودها في إطار استراتيجيتها، والتي اعتمدت في مؤتمر القمة اإلسالمي بذل تواصل الكومسيك 
.  وفقا لهذه االستراتيجية، فإن الكومسيك تهدف إلى إنتاج 2012 إنعقد في مكة المكرمة عامالرابع الذي 

ونشر المعرفة، وتقاسم الخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير فهم مشترك وتقريب السياسات بين الدول 
يجاد حلول لها.  األعضاء من أجل معالجة التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجه األمة اإلسالمية وا 

 
وتتمتع االستراتيجية بآليه تنفيذ واضحة المعالم، تهدف، باستخدام الوثيقتين المشمولتين بها، إلى ضمان 

 فريقالمشاركة النشطة والمباشرة من جانب البلدان األعضاء. يجتمع خبراء الدول األعضاء، عبر اجتماعات 
مجموعة العمل األرضية الصلبة  العمل، مرتين سنويا في كل مجال من مجاالت التعاون.  توفر اجتماعات

الالزمة إلنشاء التفاهم المشترك وتقريب السياسات بين الدول األعضاء. ُيمکن مشروع الكومسيك للتمويل، 
وهو األداة الثانية في استراتيجية الكومسيك، البلدان األعضاء المسجلة في الفرق العاملة وكذلك مؤسسات 

من تقديم مشروعات التعاون المتعددة األطراف التي يتم تمويلها من منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، 
 خالل منح يقدمها مكتب التنسيق التابع للكومسيك.

 
جتماعات )كان جوالت من اإل 9لثالثين للكومسيك، عقدت المجموعات العاملة، منذ انعقاد الدورة الثانية وا

وتشاورت بشأن قضايا وموضوعات هامة في كل مجال  بشأن التعاون المالي( المعنياالجتماع الثامن للفريق 
الصلة في جدول األعمال.  تذاالمادة عمل معطاة تحت فريق من مجاالت التعاون. التفاصيل المتعلقة بكل 

. وعالوة على 2016مشروعات، في عام  9وبموجب آلية التمويل في مشروع الكومسيك فقد تم االنتهاء من 
مشروعا مؤهلة للحصول على المنح المقدمة من  15ذلك، وقيد االستدعاء للمشروع الرابع، فقد وجد أن هناك 

. وسيطرح مكتب التنسيق التابع 2017ك بنهاية عام مكتب تنسيق الكومسيك، ومن المتوقع أن يكتمل ذل
. وتتوفر الوثائق ذات الصلة المتعلقة بتمويل 2017سبتمبر  1للكومسيك االستدعاء الخامس للمشروعات في 

 (cec.org/en/pcmhttp://www.comالمشروعات التابع للكومسيك في موقع الكومسيك اإللكتروني. )

http://www.comcec.org/en/pcm
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يتطلب التنفيذ الناجح لالستراتيجية وجود تنسيق واتصال فعال بين البلدان األعضاء ومكتب التنسيق التابع 
للكومسيك. وفي هذا الصدد، تجتمع نقاط اتصال مجموعات الكومسيك الوطنية والعاملة سنويًا لمناقشة السبل 

تيجية.  وفي هذا الصدد، سوف يعقد االجتماع التنسيقي والوسائل لضمان التنفيذ السلس والفعال لالسترا
 ، في أنقرة، تركيا.2017مايو  25-23السنوي الخامس لجهات تنسيق الفريق العامل التابع للكومسيك في 

 
وعالوة على ذلك، تتسم جهود التعاون التي تبذلها مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي التي تعمل في المجال 

خاصة لتحقيق أهداف استراتيجية الكومسيك. وفي هذا الصدد، تمشيا مع القرار ذي الصلة  االقتصادي بأهمية
الصادر عن الكومسيك، نظمت مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي أنشطة تتماشى مع األهداف والنواتج 

 لكومسيك. المتوقعة من استراتيجية الكومسيك وكذلك مع توصيات السياسة العامة للدورة الوزارية العشرين ل
 

رحبت الدورة الثانية والعشرين للكومسيك بتقرير النشاط المقدم من مكتب تنسيق الكومسيك لتسليط الضوء على 
التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية؛ والذي أثنى على الدول األعضاء وعلى مؤسسات منظمة المؤتمر 

وطلب من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة  اإلسالمي لما قدموه من المساهمات في تنفيذ االستراتيجية،
المؤتمر اإلسالمي مزيد من الدعم الكامل لتنفيذ هذه االستراتيجية. عالوة على ذلك، رحبت الدورة باالنعقاد 
الناجح للفرق العاملة في مجاالت التعاون والدراسات البحثية والرؤى القطاعية التي أجرتها وأعدها مكتب 

ثراء المناقشات التي دارت في كل اجتماع من اجتماعات الفريق العامل التابع تنسيق الكومسيك خصيصا إل
 للكومسيك.

 
وعالوة على ذلك، رحبت الدورة بوضع اللمسات األخيرة على أربعة عشر مشروعا ممولة في إطار تمويل 

د االستدعاء وبالتقدم المحرز في تنفيذ تسعة مشاريع جديدة قي 2015المشروعات التابع للكومسيك في عام 
. ورحبت الدورة أيضا بدعوة المشروعات الرابعة المقدمة من مكتب تنسيق 2016الثالث للمشروعات في عام 
 .2016الكومسيك في سبتمبر عام 

 
سيطلع مكتب التنسيق التابع للكومسيك اللجنة على استراتيجية الكومسيك  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:

 االستراتيجية وتنفيذها. ستنظر اللجنة في التقرير المقدم من مكتب تنسيق الكومسيك لبحث اإلجراءات الالزمة.
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 في جدول األعمال 3 المادة الـ

 التنفيذيرنامج بال: 2025 –اإلسالمي  التعاونتنفيذ برنامج منظمة 
 

 

: برنامج 2025-اإلسالمي التعاون )منظمة 2025-2016اإلسالمي للفترة  التعاونبرنامج عمل منظمة 
 15-14( تم اعتماده في مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث عشر الذي عقد في إسطنبول بتركيا في التنفيذي

.  شددت الكومسيك، عند اإلشارة إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورتي الكومسيك 2016أبريل عام 
من برنامج منظمة  الثالثين والحادية والثالثين، على أهمية المتابعة النشطة للقسم االقتصادي والتجاري

 التعاون: برنامج العمل الصادر عن الكومسيك، وطلبت من األمانة العامة لمنظمة 2025اإلسالمي  التعاون
جتماعات فيذ البرنامج لدورات الكومسيك وإلاإلسالمي أن تقدم بانتظام تقارير مفصلة وشاملة عن التقدم في تن

 المتابعة.
 

اإلسالمي ذات الصلة بما  التعاونمة للمنظمة، بالتشاور مع أجهزة منظمة وطلبت الدورة أيضا من األمانة العا
 في ذلك الكومسيك، أن تقترح خطة تنفيذ لتنظر فيها البلدان األعضاء.

 
اإلسالمي إطالع اللجنة على  التعاونوينتظر من األمانة العامة لمنظمة  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:

: برنامج العمل. ستنظر اللجنة في 2025-اإلسالمي التعاوننفيذ برنامج منظمة التطورات األخيرة المتعلقة بت
 تقرير األمانة العامة التخاذ اإلجراء الالزم.

 
 
 

 في جدول األعمال 4 المادة الـ
 اإلسالمي التعاونالتجارة البينية في دول منظمة 

 
ك علما مع التقدير بعقد الثانية والثالثين للكومسيالتجارة أحد مجاالت التعاون الهامة للكومسيك. أحاطت الدورة 

بالتجارة، ورحبت بالتوصيات المتعلقة بالسياسات التي صيغت في  ين السابع والثامن للفريق المعناإلجتماعي
 هذه االجتماعات.
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فريق والثالثين للكومسيك، تم عقد االجتماع التاسع لل  ووفقا للقرار ذي الصلة الصادر عن الدورة الثانية

في أنقرة تحت عنوان "أنظمة النافذة الموحدة في  2017مارس  9في   الكومسيك   االمعني بالتجارة في
التعاون اإلسالمي". نظر الفريق العامل في التقرير البحثي الذي أعد خصيصا  البلدان األعضاء في منظمة 

   المنشورات  تتوفر جميع   بالسياسات. تتعلق    مجموعة من التوصيات   لهذا االجتماع، ووضع
 موقع الكومسيك على اإلنترنت  الصلة على ذات والعروض

(www.comcec.orgوebook.comcec.org وعالوة على ذلك، سيتم تنظيم االجتماع العاشر للفريق .)
عنوان "المناطق االقتصادية الخاصة في تحت  2017نوفمبر  2العامل المعني بالتجارة في الكومسيك في 

 الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي: التعلم من الخبرات".
 

سيعرض مكتب التنسيق التابع للكومسيك على اللجنة نتائج االجتماع التاسع اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: 
تعلقة بالسياسات للفريق العامل المعني للفريق العامل المعني بالتجارة. وستنظر اللجنة في التوصيات الم

 بالتجارة التخاذ اإلجراء الالزم.
 

 أسئلة للمناقشة:
i)  اإلسالمي في استخدام  التعاونما هي التحديات الرئيسية التي تواجه البلدان األعضاء في منظمة

 أنظمة النافذة الموحدة؟ 
ii)  ما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لتحسين فعالية أنظمة النافذة الموحدة القائمة في الدول األعضاء

 اإلسالمي؟  التعاونبمنظمة 
iii) كيف يمكن تعزيز التعاون بين البلدان األعضاء فيما يتعلق بأنظمة النافذة الموحدة؟ 

 

كومسيك في ميدان التجارة. وبعض البرامج توجد أيضا بعض البرامج والمشاريع الهامة بشأن جدول أعمال ال
اإلسالمي،  التعاونفضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة ألواألنشطة الجارية هي؛ نظام ا

المعارض التجارية اإلسالمية، المساعدة التقنية ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية، أنشطة تمويل التجارة، 
 ييس للدول اإلسالمية ذات الصلة بالتجارة.أنشطة معهد المعايير والمقا

 
 
 

http://www.comcec.org/
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 اإلسالمي  التعاونفضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة ألنظام ا -

 
اإلسالمي هو مشروع الكومسيك األهم في  التعاونفضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة ألنظام ا

مجال التجارة. ويستند النظام إلى ثالثة اتفاقيات، هي االتفاقية اإلطارية، والبروتوكول المتعلق بنظام التعريفات 
فضليات التجارية بين البلدان األعضاء في ألالتفضيلية، وقواعد المنشأ. اكتمل األساس القانوني لنظام ا

. وقد تم الوصول إلى الحد األدنى لعدد البلدان األعضاء الالزم 2011سالمي في عام اإل التعاونمنظمة 
 .2014لتفعيل هذا النظام بنهاية عام 

 
دعت الكومسيك، في دورتها الثانية والثالثين، البلدان األعضاء التي لم توقع أو تعتمد اتفاقات نظام 

اإلسالمي، وهي االتفاقية اإلطارية والبروتوكول  التعاونفضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة ألا
المتعلق بنظام التعريفات التفضيلية وقواعد المنشأ، إلى أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن. وعالوة على ذلك، 
أحاطت الدورة علما مع التقدير بأن المملكة المغربية ستنقل قائمة االمتياز المحدثة الخاصة بها إلى أمانة 

التفاوض التجاري في األشهر المقبلة، ودعت أمانة مجلس التعاون الخليجي، نيابة عن البلدان الست  لجنة
األعضاء بها، إلى نقل قوائم االمتياز المحدثة الخاصة بها في أقرب وقت ممكن إلى أمانة لجنة التفاوض 

فضليات التجارية بين ألنظام االتجاري بهدف االستفادة المبكرة من فرص الوصول إلى األسواق التي سيوفرها 
، أرسلت البلدان األعضاء التالية 2017البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي. واعتبارا من مارس 

 الديش، باكستان، األردن، جمهورية إيران اإلسالميةياز المحدثة: تركيا، ماليزيا، بنغقوائم االمت
 

ة التجارة أحداث توعوية لزيادة الوعي بشأن فوائد نظام من ناحية أخرى، ينظم المركز اإلسالمي لتنمي
فضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي فيما بين المسؤولين الحكوميين ألا

والقطاع الخاص في البلدان األعضاء. وفي هذا الصدد، سوف ينظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة حلقة 
فضليات التجارية بين البلدان ألالح البلدان األعضاء من البلدان اآلسيوية بشأن "نظام ادراسية تدريبية لص

 14-13(" بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية في TPSOICاإلسالمي ) التعاوناألعضاء في منظمة 
 في جاكرتا/ أندونيسيا. 2017سبتمبر 
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وبوصفه األمانة المساعدة للجنة التفاوض التجاري، فإن مكتب تنسيق  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:
بين البلدان   التجارية فضليات ألتشغيل نظام ا بشأن   اللجنة على التقدم المحرز  يطلع  سوف الكومسيك

اإلسالمي. سوف تنظر اللجنة في التطورات األخيرة وتقوم باتخاذ اإلجراءات التعاون األعضاء في منظمة 
 اسبة إذا لزم األمر.المن

 
 أسئلة للمناقشة:

i)  هل كان هناك تطور جديد في بلدكم منذ الدورة الثانية والثالثين للكومسيك بشأن التوقيع/ التصديق
اإلسالمي أو تقديم  التعاونفضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة ألعلى اتفاقات نظام ا

 قوائم امتياز محدثة أو تدابير إدارية لتنفيذ هذا النظام؟ 
ii) فضليات التجارية بين البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي ألما هو مستوى الوعي بنظام ا

 في بلدك؟ هل تعتقد أن هناك حاجة للمزيد من أحداث التوعية؟ 
iii) فضليات التجارية بين ألخاذها للتعجيل بالتنفيذ الناجح لنظام اما هي التدابير اإلضافية التي يمكن ات

 اإلسالمي؟  التعاونالبلدان األعضاء في منظمة 
 

 المعارض التجارية اإلسالمية -
 

المعارض التجارية اإلسالمية كل عامين في إحدى البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي على  تقام
اإلسالمي. نظم المركز  التعاونارة لتعزيز التجارة الداخلية بين بلدان منظمة يد المركز اإلسالمي لتنمية التج

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

 األعضاء. 
 

كررت الدورة الثانية والثالثين للكومسيك طلبها إلى المركز اإلسالمي لتنمية التجارة لمواصلة عقد المعارض 
الخاصة بالقطاعات بالتعاون مع البلدان األعضاء وتقديم تقارير منتظمة عن سير العمل في المعارض إلى 

إلى الدول األعضاء بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة  دورات الكومسيك. كررت الدورة أيضا طلبها
 بنشاط في المعارض التجارية اإلسالمية.
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ينتظر من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة رفع تقرير بشأن التطورات األخيرة  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:
 في المعارض التجارية اإلسالمية والمعارض الخاصة بالقطاعات.

 
 أسئلة( للمناقشة:سؤال )

i)  كيف تقيم أداء المعارض التجارية اإلسالمية؟ كيف يمكن تحسين هذه المعارض؟ 
 

 المساعدة الفنية ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية -
 

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

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

 
وقد اعربت الدورة الثانية والثالثين للكومسيك عن شكرها وتقديرها لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية وللمركز 
. اإلسالمي لتنمية التجارة لتنظيم برامج تدريبية وندوات متعلقة بمنظمة التجارة العالمية لفائدة البلدان األعضاء

ودعت الدورة أيضا البنك اإلسالمي للتنمية ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب 
للدول اإلسالمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية للبلدان األعضاء بشأن 

هودها لزيادة الوعي لدى البلدان األعضاء بشأن القضايا المتصلة بمنظمة التجارة العالمية، وعلى مواصلة ج
 أهمية المفاوضات التجارية مع منظمة التجارة العالمية وأثرها على االقتصادات.

 
ويتوقع من البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة تقديم  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:

 تقرير عن أنشطتها في هذا المجال إلى اللجنة. 
 

 أسئلة للمناقشة:
i)  ما هي التحديات التي يواجهها بلدكم في تنفيذ أحكام منظمة التجارة العالمية أو االنضمام إلى

طار، ما هي متطلبات بلدكم من المساعدة التقنية بشأن منظمة التجارة العالمية؟ وفي هذا اإل
 المسائل المتصلة بمنظمة التجارة العالمية؟
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ii)  هل ترى أن برامج المساعدة الفنية ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية الفنية من البنك
تي اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة كافية؟ ما هي اإلجراءات اإلضافية ال

 يمكن اتخاذها في هذا الصدد؟
 

 أنشطة تمويل التجارة -
 

الوصول إلى تمويل بأسعار معقولة للتجارة هو أحد العوامل الحاسمة في المشاركة في التجارة الدولية لرجال 
األعمال. يجري تمويل األنشطة التجارية أساسا داخل جهاز التمويل التجاري لمجموعة البنك اإلسالمي 

(. وعالوة على ذلك، فإن المؤسسة اإلسالمية للتأمين ITFCشركة تمويل التجارة اإلسالمية )للتنمية، وهي 
( كانت وال زالت تقدم تأمين اعتمادات التصدير للتخفيف من ICIECعلى االستثمار وضمان الصادرات )

 مخاطر الصفقات. 
 

التجارة وأنشطة التنمية التي تضطلع بها لكومسيك عن تقديرها لتمويل وتشجيع الثالثون لأعربت الدورة الثانية و 
شركة تمويل التجارة اإلسالمية وتعبئة األموال من السوق الدولية ولشركاء التنمية على تمويل عمليات التجارة 
في الدول األعضاء، وهذا يسهم في تحقيق هدف التجارة البينية في بلدان منظمة المؤتمر اإلسالمي بأن تصل 

ما دعت الدورة البلدان األعضاء الستكمال متطلبات حصولهم على العضوية لتأسيس في المائة. ك 25إلى 
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )شركة تمويل التجارة اإلسالمية والمؤسسة اإلسالمية للتأمين على االستثمار 

 وضمان الصادرات( لتتمكن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية من تنفيذ واليتها بنجاح.
 

ويتوقع أن تقدم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إلى اللجنة تقريرا بانشطتها راء )اإلجراءات( المطلوبة: اإلج
 في تمويل التجارة والتأمين على اعتمادات التصدير. 

 
 أسئلة للمناقشة:

 
i)  ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهها األعمال التجارية في بالدك، خاصة المؤسسات

 ، في الحصول على التمويل التجاري؟ الحجوم وسطةالصغيرة والمت
ii) التمويل لخدمات األعمال مجتمع استخدام لتحسين محددة برامج /سياسات بالدك تمتلك له 

 اإلسالمية؟ التجارة تمويل شركة من التجاري
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 أنشطة معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية المرتبطة بالتجارة  -

 

اإلسالمي،  التعاونيهدف معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية، باعتباره من المؤسسات التابعة لمنظمة 
زالة الحواجز التقنية فيما بينها.  إلى تعزيز التجارة بين البلدان األعضاء من خالل صياغة معايير متسقة وا 

يير والمقاييس للدول اإلسالمية في مجال التوحيد رحبت الدورة الثانية والثالثين للكومسيك بأنشطة معهد المعا
 القياسي والمقاييس واالعتماد وتأثير ذلك على تيسير التجارة ومشاريع بناء القدرات للدول األعضاء. 

 
نظرا ألنه في الدورة الثانية والثالثين والعشرين للكومسيك تم تنظيم مؤتمر القمة العالمي للحالل على هامش 

في  2016ديسمبر  17-15ر للجمعية العامة لمعهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية في االجتماع العاش
 إسطنبول. 

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

 األخيرة فيما يتعلق بأنشطة المعهد ذات الصلة بالتجارة.
 

 للمناقشة:أسئلة 
 

i)  ما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لزيادة تسليط الضوء على معهد المعايير والمقاييس للدول
 اإلسالمية وخدماته في الدول األعضاء؟

 
 
 

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

 اجتماعات القطاع الخاص -
 

 األخرى ذات الصلة في إطار منظمة  التعاونتعد مشاركة القطاع الخاص القوية في الكومسيك والمحافل 
اإلسالمي أمر حاسم جدًا في تعزيز التجارة البينية واالستثمارات بين البلدان األعضاء في المنظمة.  ولذلك، 
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رة والصناعة والزراعة، بمثابة منبر تعتبر اجتماعات القطاع الخاص، التي نظمتها الغرفة اإلسالمية للتجا
اإلسالمي تستطيع من  التعاونلمؤسسات القطاع الخاص التابع للبلدان السبعة وخمسون األعضاء في منظمة 

خالله التواصل مع بعضها البعض واستكشاف أسواق جديدة والتعرف على أفضل الممارسات. وحتى اآلن، تم 
لى جانب اجتماعات القطاع الخاص، فإن الغرفة اإلسالمية  16عقد  اجتماع لمؤسسات القطاع الخاص. وا 

 عمال. للتجارة والصناعة والزراعة تنظم أيضا منتديات لسيدات األ
 

للكومسيك الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة على السعي إلى  الثالثونشجعت الدورة الثانية و 
االستمرار في تلبية االحتياجات الناشئة للقطاع الخاص في البلدان األعضاء، ورفع تقارير عن التقدم المحرز 

لى الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك.إلى االجتماع الثالث والثالثين للجنة المتابعة في الكو   مسيك وا 
 

يتوقع من الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة أن تبلغ اللجنة اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: 
 بالتطورات األخيرة بشأن اجتماعات القطاع الخاص.

 
 

 أسئلة للمناقشة:
 

i)  اإلضافية األخرى التي يمكن اتخاذها من باإلضافة إلى الجهود الجارية، ما هي الخطوات
 أجل مشاركة القطاع الخاص بنشاط في جهود التعاون االقتصادي في إطار الكومسيك؟

 
  اإلسالمي  التعاونمركز التحكيم التابع لمنظمة  -

، قام 2016أبريل  15-14في خطابه االفتتاحي في القمة اإلسالمية الثالثة عشرة، التي عقدت في الفترة من 
إنشاء مركز للتحكيم التابع لمنظمة التعاون حول رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان بطرح اقتراح 

لتعاون اإلسالمي. وعليه، رحب اإلسالمي في إسطنبول بتركيا ليصبح آلية لتسوية النزاعات داخل منظمة ا
االجتماع الثاني والثالثون للجنة المتابعة، في معرض اإلشارة إلى هذا االقتراح، بعرض اتحاد الغرف التجارية 
وبورصات السلع األساسية التركية، بالتعاون مع الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة في إعداد دراسة 

اإلسالمي في إسطنبول وطلب منهم تقديم الدراسة إلى الدورة  التعاونمنظمة لبع عن إنشاء مركز للتحكيم يت
الثانية والثالثين للكومسيك. أحاط اجتماع مجلس الوزراء الثالث واألربعون علما بالتوصية المذكورة في 

 االجتماع الثاني والثالثين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك.
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ذ تشير اللجنة إلى الق رار ذي الصلة الصادر عن االجتماع الثالث واألربعين لمجلس وزراء منظمة المؤتمر وا 

اإلسالمي والتوصية ذات الصلة الصادرة عن االجتماع الثاني والثالثين للجنة متابعة الكومسيك، فقد أحاطت 
مية للتجارة والصناعة الدورة الثانية والثالثون للكومسيك علما باإلحاطة اإلعالمية التي قدمتها الغرفة اإلسال

والزراعة واتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع األساسية التركية بشأن إنشاء مركز التحكيم الخاص 
بمنظمة التعاون اإلسالمي ويتبع الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة في إسطنبول، وطلبت منهم 

  اع الثالث والثالثين للجنة المتابعة التابعة للكومسيك.تقديم تقرير عن سير العمل هذه المسألة إلى االجتم
 

 اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: 
ينتظر من كل من الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة واتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع  -

األساسية التركية أن تقدما التقرير المذكور عن التقدم إلى اللجنة بشأن التطورات األخيرة في إنشاء مركز 
جنة في هذه المسألة وتتخذ اإلجراءات التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول. وستنظر الل

 الالزمة وفقا لذلك. 
 

 
 

 في جدول األعمال 6 المادة الـ
 تحسين النقل واالتصاالت

 
يتميز قطاعا النقل واالتصاالت بأهمية خاصة بالنسبة للتنمية االقتصادية في البلدان األعضاء. وفي هذا 

السابع والثامن للفريق  اإلجتماعينللكومسيك علما مع التقدير بعقد  ، أحاطت الدورة الثانية والثالثوناإلطار
 العامل المعني بالنقل واالتصاالت، ورحبت بالتوصيات المتعلقة بالسياسات التي صيغت في هذه االجتماعات.

 
لنقل خالل الفترة المنقضية منذ انعقاد الدورة الثانية والثالثين للكومسيك، عقد الفريق العامل المعني با

تحت عنوان "زيادة انتشار اإلنترنت عريض النطاق في  2017مارس  16واالتصاالت اجتماعه التاسع في 
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". طرح ممثلو الدول األعضاء خبراتهم واإلنجازات التي حققوها 

ذات النطاق العريض في بالدهم. نظر والتحديات التي واجهتهم في مجال تعزيز النفاذ إلى شبكة اإلنترنت 
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الفريق العامل المعني بالنقل واالتصاالت في التقرير البحثي الذي يحمل نفس العنوان والذي تم إعداده 
تتوفر      بالسياسات.   المتعلقة   من التوصيات   بمجموعة   االجتماع وخرج  خصيصا لهذا االجتماع. 

الوثائق ذات الصلة الجتماع الفريق العامل المعني بالنقل واالتصاالت التاسع على الموقع اإللكتروني 
 (ebook.comcec.orgوwww.comcec.orgللكومسيك)

 
تصاالت في الكومسيك في وعالوة على ذلك، سيتم تنظيم االجتماع العاشر للفريق العامل المعني بالنقل واال

تحت عنوان "تحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية فيما بين البلدان  2017أكتوبر  19-18الفترة 
اإلسالمي". وينتظر من الفريق العامل الخروج بمجموعة من التوصيات المتعلقة  التعاوناألعضاء بمنظمة 

ة لتبادل وجهات النظر على هامش الدورة الثالثة والثالثين بالسياسات والتي سيتم عرضها على الجلسة الوزاري
 للكومسيك. 

 
سيعرض مكتب التنسيق التابع للكومسيك على اللجنة نتائج االجتماع التاسع  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:

للفريق العامل المعني بالنقل واالتصاالت والتطورات األخيرة بخصوص التعاون في هذا المجال. وستنظر 
 اللجنة في توصيات الفريق العامل المتعلقة بالسياسات التخاذ اإلجراء الالزم.

 أسئلة للمناقشة:
i) التحديات الرئيسية التي يواجهها بلدكم لتعزيز انتشار نطاق اإلنترنت العريض؟  ما هي 
ii) ما هي اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتعزيز انتشار نطاق اإلنترنت العريض في بلدكم؟ 

 
 
 

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

 
السياحة الموائمة للمسلمين هي أحد أكثر القطاعات نموا في قطاع السياحة.  ونظرا ألهمية السياحة الموائمة 

 بالسياحة اجتماعاته المتتابعة الثالث لهذا الموضوع الحاسم. المعني للمسلمين، خصص الفريق 
 

http://www.comcec.org/


19 

 16بالسياحة جلسته التاسعة يوم  المعنيخالل الفترة منذ انعقاد الدورة الثانية والثالثين للكومسيك، عقد الفريق 
تحت عنوان "السياحة الصديقة للمسلمين: تنظيم منشآت اإلقامة في البلدان األعضاء في  2017 شباط/فبراير

منظمة المؤتمر اإلسالمي." نظر الفريق العامل في السياحة في التقرير البحثي عن موضوع االجتماع. وبعد 
موعة العمل إلى مبادئ السياحة الموائمة للمسلمين التوجيهية، كوثيقة مرجعية المداوالت المثمرة، توصلت مج

للبلدان األعضاء في هذا المجال. تتوفر جميع المنشورات والعروض ذات الصلة على موقع الكومسيك على 
 (.ebook.comcec.org وwww.comcec.orgاإلنترنت )

 
سبتمبر  21لى ذلك، سيتم تنظيم االجتماع العاشر للفريق العامل المعني بالسياحة في الكومسيك في وعالوة ع
تحت عنوان "إدارة المخاطر واألزمات والتعافي من األزمة في قطاع السياحة في البلدان األعضاء في  2017

 منظمة التعاون اإلسالمي".
 

 مجال من مجاالت التعاون؛وفيما يتعلق بأنشطة التعاون الجارية في هذا ال
 

د االجتماع الخامس لمنتدى السياحة الخاص بالقطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي/ انعق -
في إسطنبول بتركيا تحت عنوان "االتصاالت واإلدارة أثناء األزمات في  2017مايو  4الكومسيك في 

 مجال السياحة: التحديات األخيرة والحلول في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي". 

أكتوبر  21-18اإلسالمي في الفترة  التعاونياحة والسفر الثالث التابع لمنظمة وسيعقد معرض الس -
 في القاهرة، مصر.  2017

في  2017نوفمبر  14-12وستعقد الدورة العاشرة من المؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة خالل الفترة  -
 بنغالديش. 

سيعرض مكتب التنسيق التابع للكومسيك على اللجنة نتائج االجتماع التاسع  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:
للفريق العامل المعني بالسياحة والتطورات األخيرة بخصوص التعاون في هذا المجال. وستنظر اللجنة في 

 المبادئ التوجيهية التي تتبعها الكومسيك لتنظيم مؤسسات اإلقامة السياحية الموائمة للمسلمين.
 

 لة للمناقشة:أسئ
i)  اإلقامة مؤسسات تنظيم بغرض بلدکم في المتبعة واالستراتيجيات والمبادرات السياسات يهما 

 السياحة؟ قطاع في للمسلمين سياحيا الموائمة
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ii)  ما هي السبل الممكن اتباعها لتعزيز التعاون بين البلدان األعضاء بشأن تنظيم مؤسسات اإلقامة
 الموائمة سياحيا للمسلمين؟

 
 

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

 
تمثل خسائر األغذية ومسألة التخلص من النفايات أحد أهم التحديات التي تؤثر سلبا في اإلنتاج الزراعي 
واألمن الغذائي في العالم وكذلك في البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي. ونظرا ألهمية هذه 

معني بالزراعة( اجتماعاته الثالث المسألة، خصص فريق الكومسيك العمل المعني بالزراعة )الفريق العامل ال
 المتتالية لدراسة خسائر األغذية والنفايات. 

 
في أنقرة  2017فبراير  23وفي هذا الصدد، تم عقد االجتماع التاسع الفريق العامل المعني بالزراعة في 

اإلسالمي". وراجع الفريق العامل  التعاونتحت عنوان "تقليل النفايات الغذائية في البلدان األعضاء في منظمة 
المعني بالزراعة التقرير البحثي عن موضوع االجتماع. وكنتيجة لالجتماع، توصل الفريق العامل إلى 

توصيات سياسية محددة لتقديمها إلى الدورة الوزارية المقبلة للكومسيك. تتوفر جميع المنشورات والعروض ذات 
 (.ebook.comcec.orgو www.comcec.orgرنت )الصلة على موقع الكومسيك على اإلنت

تحت  2017سبتمبر  2017سيتم عقد االجتماع العاشر للفريق العامل المعني بالزراعة التابع للكومسيك في 
 عنوان "تحسين أداء السوق الزراعية: إنشاء وتطوير المؤسسات السوقية".

 
سيعرض مكتب التنسيق التابع للكومسيك على اللجنة موجزا عن نتائج ات( المطلوبة: اإلجراء )اإلجراء

االجتماع التاسع للفريق العامل المعني بالزراعة والتطورات األخيرة في مجال التعاون هذا. وستنظر اللجنة في 
 التخاذ اإلجراء الالزم.التوصيات المتعلقة بالسياسات التي سيخلص لها اجتماع لفريق العامل المعني بالزراعة 

 
 أسئلة للمناقشة:

i)  ما هي التدابير التي يتم اتخاذها في بلدكم للحد من مخلفات األغذية؟ ما هي التحديات الرئيسية التي
 يواجهها بلدكم في هذا الصدد؟
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ii)  ما هو نوع المبادرات التي تم إطالقها للحد من هدر الطعام في بلدكم؟ هل لديكم أي إطار تشريعي
 قد يلهم البلدان األعضاء األخرى فيما يتعلق بمخلفات الطعام؟محدد 

 

 في جدول األعمال 9 المادة الـ
 التخفيف من حدة الفقر

 
يحتل موضوع التخفيف من حدة الفقر مكانًا هاما في جدول أعمال الكومسيك. وفي هذا الصدد، تم عقد 

في أنقرة تحت  2017أبريل  2017االجتماع التاسع الفريق العامل المعني بالتخفيف من حدة الفقر في 
ر." عرض ممثلو الدول اإلسالمي: مصيدة للفق التعاونعنوان "سوء التغذية في البلدان األعضاء في منظمة 

األعضاء خبراتهم وأفضل الممارسات والتحديات وما تم تنفيذه من سياسات بشأن موضوع االجتماع. وقد نظر 
 التعاونالفريق العامل في التقرير البحثي الذي يحمل العنوان "سوء التغذية في الدول األعضاء بمنظمة 

ة من التوصيات المتعلقة بالسياسات.  تتوفر جميع اإلسالمي: مصيدة للفقر" وخلص االجتماع إلى مجموع
اإلنترنت  المنشورات والعروض ذات الصلة على موقع الكومسيك على

(www.comcec.orgوebook.comcec.org.) 
 

أكتوبر  5الفقر في وفي هذا الصدد، سيتم عقد االجتماع العاشر للفريق العامل المعني بالتخفيف من حدة 
في أنقرة تحت عنوان "التعليم لألطفال المحرومين في منظمة المؤتمر اإلسالمي: مفتاح الهروب من  2017
 الفقر." 

 
سيعرض مكتب التنسيق التابع للكومسيك على اللجنة نتائج االجتماع التاسع  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:

ة الفقر. وستنظر اللجنة أيضا في توصيات الفريق العامل المتعلقة للفريق العامل المعني بالتخفيف من وطأ
 بالسياسات التخاذ اإلجراء الالزم. 

 

 أسئلة للمناقشة:
i) ما هي التحديات المتعلقة بالتقليل من وطأة سوء التغذية في بلدكم؟ 
ii) هل تمتلك بلدكم استراتيجية/ برنامج/ خطة عمل وطنية محددة للتعامل مع سوء التغذية؟ 
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iii) هو دور المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة في الحد من وطأة سوء  ما
 التغذية في بلدكم؟

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

 اإلسالمي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.   التعاوناألعضاء في منظمة 
 

 
 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية والبرنامج الخاص للتنمية في أفريقيا -

 

، ُأنشئ 2005وفقا للقرار ذي الصلة الصادر عن القمة اإلسالمية االستثنائية الثالثة التي عقدت في عام 
صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية كصندوق خاص داخل البنك اإلسالمي للتنمية. تم إطالق الصندوق 

ركز على التنمية بهدف المساهمة في الحد من الفقر في الدول األعضاء. وهو ي 2007رسميا في عام 
البشرية والتنمية الزراعية الريفية والبنية األساسية والمؤسسات الصغرى. ويعد البرنامج الخاص للتنمية في 

بغية تعزيز النمو  2008أفريقيا أحد المبادرات الهامة األخرى داخل البنك. حيث تم إطالقه في عام 
 في البلدان األعضاء من قارة أفريقيا.  االقتصادي واإلنتاج الزراعي، فضال عن إيجاد فرص عمل

 
للكومسيك توجيه طلبها إلى الدول األعضاء، التي تعهدت لصندوق التضامن  الثالثونكررت الدورة الثانية و 

اإلسالمي للتنمية بالوفاء بالتزاماتها، وكررت الطلب ايضا ألولئك الذين لم يتعهدوا لصندوق التضامن 
فعل بذلك بغية تمكين الصندوق من القيام بمزيد من المشاريع اإلنمائية في اإلسالمي للتنمية حتى اآلن ب

البلدان األعضاء. وعالوة على ذلك، دعت الدورة الدول األعضاء إلى تنفيذ قرار مجلس محافظو البنك 
اإلسالمي للتنمية بالتبرع بأرض أوقاف لصالح صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ليتم استثمارها ولتعزيز 
موارد الدخل الخاصة به للتخفيف من حدة الفقر. وكذلك طالبت الدورة صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 
 بزيادة جهوده لتعبئة الموارد والدعوة باستخدام موارد مختلفة بما في ذلك القطاع الخاص في البلدان األعضاء.

 
ص البنك اإلسالمي للتنمية التمويل الالزم للكومسيك بتخصي الثالثونمن ناحية أخرى، رحبت الدورة الثانية و 

لمشروع بناء قدرات مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية لعام 
اإلسالمي للقطن مع مشروع بناء القدرات التابع  التعاونورحبت باالستكمال الناجح لبرنامج منظمة  2017
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القتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية وأعربت عن شكرها وتقديرها لمركز األبحاث اإلحصائية وا
  لجميع أصحاب المصلحة من المساهمين في البرنامج.

 
ومن المتوقع أن تقدم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية تقريرا عن تنفيذ صندوق  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:

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

 
 اإلسالمي التعاونبرنامج التعليم والتدريب المهني للبلدان األعضاء في منظمة  -
 

اإلسالمي على يد مركز األبحاث  التعاونبدأ برنامج التعليم والتدريب المهني للبلدان األعضاء في منظمة 
ية التعليم بغية تحسين نوع 2009اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية في عام 

والتدريب المهني في البلدان األعضاء. رفع مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب 
للدول اإلسالمية تقريرا بالتطورات المتعلقة بتنفيذ برنامج التعليم والتدريب المهني للبلدان األعضاء في منظمة 

 كومسيك ودورات الكومسيك الوزارية.المؤتمر اإلسالمي إلى اجتماعات لجنة متابعة ال
 

للكومسيك عن تقديرها لجهود مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية الثالثون أعربت الدورة الثانية وا
واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية نحو بدء وتنفيذ برامج ودورات تدريبية متعددة لبناء القدرات المهنية في 

ت الدورة من مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول مجاالت مختلفة. وكذلك طلب
اإلسالمية والبنك اإلسالمي للتنمية مواصلة تطوير وتنفيذ المشاريع والمبادرات الجديدة في إطار البرامج 

سالمي، ودعت البلدان الفرعية التابعة لبرنامج التعليم والتدريب المهني للبلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإل
األعضاء إلى المشاركة ودعم برامج بناء القدرات المتعددة التي تتبع مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية 
واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية في إطار برنامج التعليم والتدريب المهني للبلدان األعضاء في منظمة 

 قاط االتصال الوطنية.المؤتمر اإلسالمي من خالل تفعيل دور ن
 

وينتظر من مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:
للدول اإلسالمية أن يطلع اللجنة على حالة تنفيذ برنامج التعليم والتدريب المهني للبلدان األعضاء في منظمة 

 اإلسالمي. التعاون
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 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  -
 

تشير أهداف التنمية المستدامة، بعد أن حلت محل األهداف اإلنمائية لأللفية، إلى مجموعة من الغايات 
، ومن المزمع تحقيقها 2015واألهداف التي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

 .2030بحلول عام 
 
إشارة الكومسيك إلى القرار ذي الصلة الصادر عن الدورة الحادية والثالثين لها بشأن تحديد أولويات أهداف بو 

التنمية المستدامة للدول األعضاء، دعت الدورة الثانية والثالثين الدول األعضاء إلى استكمال "استبيان 
منظمة التعاون اإلسالمي" الذي صممه  االتجاهات بشأن أهداف التنمية المستدامة في البلدان األعضاء في

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، وطلبت من المركز السالف 
ذكره تقديم تقرير عن نتائج المسح إلى االجتماع الثالث والثالثين للجنة المتابعة والدورة الثالثة والثالثين 

 للكومسيك. 
 

اإلسالمي في تحقيق أهداف التنمية  التعاونرحبت الدورة أيضا بدراسة بعنوان "مساهمات مؤسسات منظمة 
المستدامة" أجراها البنك اإلسالمي للتنمية ومكتب تنسيق الكومسيك بالتعاون مع مركز األبحاث اإلحصائية 

لتنمية التجارة، الغرفة اإلسالمية للتجارة واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، المركز اإلسالمي 
والصناعة والزراعة، معهد المعايير والمقاييس للدول اإلسالمية، ودعت الدول األعضاء ومؤسسات منظمة 

 اإلسالمي ذات الصلة إلى االستفادة من نتائج هذه الدراسة. التعاون
 
كتب تنسيق الكومسيك أن يقوم بتجميع أنشطة ضافة إلى ذلك، طلبت الدورة الثانية والثالثين للكومسيك مإلوبا

اإلسالمي بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلدان األعضاء، وتقديم تقرير  التعاونمؤسسات منظمة 
 إلى الدورة المقبلة للكومسيك. 

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

 للدول اإلسالمية أن يطلع اللجنة على نتائج االستبيان المذكور أعاله. 
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 في جدول األعمال 10 المادة الـ
 تعميق التعاون المالي

 
 كثفت      الكومسيك.   مع   التعاون  مجاالت    المالي كأحد  التعاون   وقد حددت استراتيجية الكومسيك 

ذي   للقرار  ووفقا   الكومسيك جهودها لتعزيز التعاون المالي بين الدول األعضاء. وفي إطار هذا المنظور، 
بالتعاون   المعني   للفريق    الثامن  الصلة الصادر عن الدورة الثانية والثالثين للكومسيك، تم عقد االجتماع 

  األعضاء     البلدان   في   العام    إدارة الدين   "تحسين  عنوان تحت  2017 آذار/مارس 30المالي في 
  خصيصا  أعد     الذي   البحثي  التقرير   في   العامل   نظر الفريق التعاون اإلسالمي".    منظمة  في 
والعروض    تتوفر جميع المنشورات  بالسياسات.  تتعلق  من التوصيات مجموعة  ووضع  االجتماع،  لهذا 
 (.ebook.comcec.org و    www.comcec.org )موقع الكومسيك على اإلنترنت   على الصلة ذات

 
 2017أكتوبر  26وعالوة على ذلك، سيتم عقد االجتماع التاسع للفريق العامل المعني بالتعاون المالي في 

 في أنقرة تحت عنوان "تنِويع األدوات المالية اإلسالمية." 
 

سيعرض مكتب التنسيق التابع للكومسيك على اللجنة نتائج االجتماع الثامن ( المطلوبة: اإلجراء )اإلجراءات
للفريق العامل المعني بالتعاون المالي. وستنظر اللجنة أيضا في توصيات الفريق العامل المتعلقة بالسياسات 

 التخاذ اإلجراء الالزم.
 

 أسئلة للمناقشة:
i)  تواجهها بلدكم في إدارة الدين العام؟ما هي أهم التحديات والعقبات التي 
ii)  ما هي السياسات والخبرات التي تمتلكها بلدكم فيما يتعلق بتحسين جودة إدارة الدين العام؟ 
iii)  هل لدى بلدكم استراتيجية رسمية إلدارة الديون؟ 

 
الية الخاصة وعالوة على ذلك، ُنفذت األنشطة الجارية في مجال التمويل تحت رعاية منتدى أسواق األوراق الم

اإلسالمي، منتدى منظمي أسواق رؤوس األموال التابع للكومسيك،  التعاونبالدول األعضاء في منظمة 
  اإلسالمي. التعاوناجتماعات البنوك المركزية والسلطات النقدية التابعة لبلدان منظمة 
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 اإلسالميالتعاون منتدى أسواق األوراق المالية التابعة للبلدان األعضاء في منظمة  -
 

األوراق   أسواق  عبر الكومسيك، ُأنشئ منتدى 2005  في عام   منذ بدء التعاون بين أسواق األوراق المالية 
اآلن.   وكان    لسات حتى  وعقد المنتدى عشرة  اإلسالمي، التعاونالمالية في البلدان األعضاء في منظمة 

الشرعي   ن الدول األعضاء مثل إطالق المؤشر الماليللمنتدى مساهمات هامة نحو تعميق التعاون المالي بي
.  تم عقد االجتماع العاشر 2012اإلسالمي/ الكومسيك في عام  التعاونالتابع لمنظمة  50ستاندرد أند بورز 

على   المبذولة   في إسطنبول، تركيا. تتوفر المعلومات حول جهود المنتدى  2016أكتوبر  27للمنتدى في 
 (./http://www.oicexchanges.org)ى اإلنترنتموقع المنتدى عل

 
بورصات الدول األعضاء في منظمة  وعالوة على ذلك، تمشيا مع قرارات الكومسيك وثيقة الصلة، قدم منتدى

اإلسالمي"  التعاوناإلسالمي تقريرا بعنوان "تقرير تقني عن مبادرة سوق الذهب لصالح دول منظمة  التعاون
باقتراح المنتدى بإنشاء تجارة  الثالثونإلى الدورة الثانية والثالثين للكومسيك. وعليه، رحبت الدورة الثانية و 

ي يتمثل في إنشاء بورصة/ منصة ذهب عبر اإلنترنت قابلة للتكيف التداول ومنصة مقاصة مع هدف نهائ
من المنتدى/ أمانة الثالثون تداول في الذهب فيما بين البلدان األعضاء المتطوعة.  كما طلبت الدورة الثانية و 

مهتمة إلى المنتدى إجراء الدراسات الالزمة إلنشاء المنصة/ البورصة المقترحة، ودعت الدول األعضاء ال
بالمنتدى لدعم المنصة/ البورصة المقترحة من خالل التعجيل بعملية الخاص المشاركة بنشاط في فريق العمل 

 إدماج التبادل وتنسيق األطر التنظيمية.
 

وتتوقع بورصة إسطنبول بوصفها األمانة العامة للمنتدى أن تحيط اللجنة علما اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: 
فضال عن "مبادرة سوق الذهب للدول األعضاء في المنظمة" بالتطورات األخيرة فيما يتعلق بأنشطة المنتدى، 

 السابق ذكرها أعاله. وستناقش اللجنة هذه المسألة وتتخذ اإلجراءات الالزمة وفقا لذلك.
 

 أسئلة للمناقشة:
i)  اإلسالمي/ الكومسيك  التعاونتم بنجاح إطالق المؤشر المالي ستاندرد أند بورز التابع لمنظمة

مكن تحسين ترويج مؤشر ستاندرد أند بورز التابع لمنظمة التعاون . كيف ي2012في عام 
 اإلسالمي/ الكومسيك في الدول األعضاء وكذلك في جميع أنحاء العالم؟

ii)  التعاونكيف يمكنك توقع االحتماالت المتوقعة لمبادرة سوق الذهب للبلدان األعضاء في منظمة 
 اإلسالمي؟  

http://www.oicexchanges.org/
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 ع للكومسيكاألسواق المالية التاب منتدى مراقبي -
 

بغية إنجاز السياسات واللوائح المتسقة فيما بين البلدان األعضاء، تم إنشاء منتدى مراقبو األسواق المالية 
لزيادة التنسيق والتعاون في البنية التحتية التنظيمية والقانونية. وفي هذا  2011التابع للكومسيك في عام 

 2016أكتوبر  27تم عقد االجتماع الخامس للمنتدى في  اإلطار، عقد المنتدى خمسة اجتماعات حتى اآلن.
 في إسطنبول، تركيا. تتوفر المعلومات حول الجهود المبذولة من المنتدى على موقع المنتدى على اإلنترنت

(http://www.oicexchanges.org/.) 
 

ق المالية التابع وعالوة على ذلك، تمشيا مع قرارات الكومسيك وثيقة الصلة، قدم منتدى مراقبو األسوا
للكومسيك تقريرا بعنوان "مبادرة بورصة األوراق المالية العقارية لصالح البلدان األعضاء في الكومسيك" إلى 
الدورة الثانية والثالثين للكومسيك. أحاطت الدورة علما باالقتراح المقدم من المنتدى بإنشاء منصة إلكترونية 

اإلسالمي المشتركة في  التعاونالدول المعنية األعضاء في منظمة للشؤون العقارية تابعة للكومسيك بين 
المنتدى. وطلبت الدورة أيضا من المنتدى/ األمانة العامة للمنتدى إجراء دراسات شاملة لتحديد المراحل 
الالزمة إلنشاء المنصة المقترح، بدعم من السلطات الوطنية المختصة وأسواق األوراق المالية من الدول 

اء المتطوعة. باإلضافة إلى ذلك، دعت الدورة الدول األعضاء المهتمة إلى المشاركة بنشاط في األعض
دراسات لدعم المنصة المقترحة بتحديد مؤسساتهم الوطنية المصرح لها للتعجيل بمواصلة العمل التقني 

 لتأسيس المنصة.
 

بوصفه صاحب األمانة العامة للمنتدى ويتوقع من مجلس سوق المال التركي اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة: 
أن يحيط اللجنة علما بالتطورات األخيرة فيما يتعلق بأنشطة المنتدى، فضال عن المبادرة السابق ذكرها أعاله. 

 وستناقش اللجنة هذه المسألة وتتخذ اإلجراءات الالزمة وفقا لذلك.
 

 أسئلة للمناقشة:
i)  تعيق تعزيز تنمية أسواق رؤوس المال وتنويع ما هي التحديات والعقبات في بلدكم التي

 المنتجات وفقا للمعايير الدولية؟
ii) قارية للبلدان األعضاء في ما هي تقديراتك لالحتماالت المتوقعة لمبادرة األوراق المالية الع

 اإلسالمي؟   منظمة  التعاون
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 اإلسالمي والسلطات النقدية  التعاوناجتماع المصارف المركزية لبلدان منظمة  -

 

تمشيا مع قرارات الكومسيك المعنية، أعيد تنشيط التعاون فيما بين المصارف المركزية والسلطات النقدية 
، كانت المصارف المركزية والسلطات النقدية التابعة للدول 2009التابعة للبلدان األعضاء. منذ عام 

وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في هذا المجال.  حيث تم عقد  األعضاء تجتمع سنويًا بغية تبادل الخبرات
-5اإلسالمي خالل الفترة  التعاوناالجتماع الرابع عشر للمصارف المركزية والسلطات النقدية التابعة لمنظمة 

 في سورابايا، إندونيسيا. 2014نوفمبر  6
 

زي التركي باستضافة االجتماع الخامس عشر رحبت الدورة الثانية والثالثون للكومسيك بعرض المصرف المرك
للمصارف المركزية والسلطات النقدية التابعة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في النصف الثاني 

في هذا  إلى الدول األعضاء للمشاركة الفاعلةالدعوة  الثالثون. حيث وجهت الدورة الثانية و 2017من عام 
 االجتماع. 

 
أيضا بالتدريب وبرامج بناء القدرات التي ينظمها مركز األبحاث اإلحصائية  الثالثونة الثانية و ورحبت الدور 

واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية فيما بين المصارف المركزية والسلطات النقدية للدول 
نشطة للمؤسسات ذات األعضاء في مختلف جوانب التعاون وطالبت المركز بمواصلة تنظيم مثل هذه األ

 الصلة في البلدان األعضاء.
 

تتوقع اللجنة الحصول على معلومات عن األعمال التحضيرية لالجتماع   اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:
اإلسالمي من  التعاونالخامس عشر للمصارف المركزية والسلطات النقدية التابعة للدول األعضاء في منظمة 

المصرف المركزي لجمهورية تركيا بوصفه المضيف لهذا الحدث. وينتظر من مركز األبحاث اإلحصائية 
واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية أن يطلع اللجنة على جهوده لبناء القدرات والتدريب 

 المذكورة آنفا. 
  أسئلة للمناقشة:

i)  بين المصارف المركزية والسلطات النقدية؟كيف يمكن تعزيز التعاون 
ii)  ما هي خبرات بلدك في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في المصارف المركزية/ السلطات

 النقدية؟
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 في جدول األعمال 11 المادة الـ
لتبادل وجهات النظر بشأن "تحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية فيما بين  التحضيرات

 اإلسالمي" التعاونالدول األعضاء بمنظمة 
 

للكومسيك  الثالثبنتعقد جلسات تبادل اآلراء بانتظام في دورات الكومسيك الوزارية. وقع اختيار الدورة الثانية و 
المقبلة لتبادل اآلراء بين وزراء بلدان الكومسيك وهو "تحسين ممرات على الموضوع الذي سيكون محور الدورة 

النقل العابرة للحدود بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وطلبت من الفريق المعني بالنقل 
واالتصاالت في الكومسيك، بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، العمل من أجل 

وصل إلی توصيات ملموسة بشأن السياسات حول هذا الموضوع ورفع تقرير بها إلی الدورة الثالثة والثالثين الت
 للكومسيك. 

 
وتوافقا مع القرار المذكور اعاله، سيتم تنظيم االجتماع العاشر للفريق العامل المعني بالنقل واالتصاالت في 

ت النقل العابرة للحدود الوطنية فيما بين البلدان تحت عنوان "تحسين ممرا 2017أكتوبر  19-18الفترة 
 اإلسالمي" التعاوناألعضاء بمنظمة 

 
وينتظر من مكتب تنسيق الكومسيك أن يبلغ اللجنة بشأن األعمال التحضيرية  اإلجراء )اإلجراءات( المطلوبة:

 لجلسة تبادل اآلراء.
 

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

 
بموجب هذا البند من جدول  للكومسيكجدول أعمال الدورة الثالثة والثالثين  مسودةتنظر لجنة المتابعة في 

 األعمال.
 
 

-------- 


