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 تقرير التقدم بشأن
 تنفيذ إستراتيجية الكومسيك 

 

 

 مقدمة: .1

 
منظمة التعاون اإلسالمي في مساعيها نحو تعزيز التعاون  استمرت اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري )الكومسيك( في

.  وكان الهدف الرئيسي للكومسيك هو 1984االقتصادي والتجاري فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي منذ عام 

التي تواجه األمة اإلسالمية، واإلسهام في جهود التنمية المبذولة من جانبها، وتعزيز التبادل التجاري مواجهة التحديات االقتصادية 
فيما بين الدول األعضاء. وفي هذا الصدد، تكرس الكومسيك نفسها كمنتدى حوار يوفر المعلومات وينشرها، ويشارك الخبرات 

 ويقارب السياسات فيما بين الدول األعضاء.وأفضل الممارسات، ويعمل على تطوير المفاهيم العامة، 
 

وللعمل على تحويل الكومسيك إلى منصة تفيض بمزيد من النفع الستيفاء االحتياجات المتزايدة للدول األعضاء في منظمة التعاون 
ة العربية السعودية، في مكة، المملك 2012أغسطس  15و 14اإلسالمي، اعتمد مؤتمر القمة اإلسالمية غير العادي الرابع المنعقد في 

 إستراتيجية الكومسيك.
 

تركيا،  -، في اسطنبول 2016أبريل  15إلى  10الدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة اإلسالمية المنعقد في الجمهورية التركية في 

 .الرابعة غير العاديةعبرت عن تقديرها العميق للنجاح في تنفيذ اإلستراتيجية والتشريع المعدل للكومسيك الذي اعتمد في القمة "
ودعت الدول األعضاء إلى العمل على تحسين تنفيذ اإلستراتيجية والتشريع المعدل للكومسيك، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع األمانة 

ك العامة وطبًقا لميثاق منظمة التعاون اإلسالمي، وطالبت الدول األعضاء في االستمرار في مشاركتها الفعالة في أعمال الكومسي
 برئاسة سعادة/ رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية".

 
أضفت إستراتيجية الكومسيك نشاًطا جديًدا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري فيما بين الدول األعضاء في 

اإلسالمية فحسب، بل حددت كذلك وسائل منظمة التعاون اإلسالمي. ولم يقتصر دور اإلستراتيجية على وضع رؤية واضحة لألمة 
التنفيذ لتحقيق أهدافها. وعليه، تعمل الكومسيك كمنتدى بين الدول األعضاء لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، ونشر ومشاركة 

ة وخصوًصا المعلومات، والتقريب بين السياسات. وقد أبدت الدول األعضاء اهتمامها ودعمها الكبير لوسائل تنفيذ اإلستراتيجي
 مجموعات عمل الكومسيك وإدارة دورة مشاريع الكومسيك خالل السنوات األربع لتنفيذ اإلستراتيجية.

 
تقدم مجموعات عمل الكومسيك منتدى حوارًيا لمشاركة المعلومات والخبرات فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

مجموعات العمل لتوضيح األوضاع المرتبطة بموضوع االجتماع. وقد درست بعض الدول كما ُتعد التقارير البحثية لكل اجتماع ل
األعضاء هذه التقارير بالتفصيل من خالل الزيارات الميدانية واالستبيانات والمقابالت. عالوة على ذلك، ُتعد وجهات النظر 

 التوجهات العالمية والوضع الحالي في الدول األعضاء.والتوقعات على مستوى القطاعات سنوًيا وتقدم إلى تلك االجتماعات لمعرفة 
 

تنعقد مجموعات عمل الكومسيك في مجاالت التعاون الست المحددة في إستراتيجية الكومسيك، وهي التجارة، والنقل واالتصاالت، 
انعقدت ستة اجتماعات لمجموعات  والسياحة، والزراعة، والتمويل، والتخفيف من حدة الفقرة. ومنذ دورة الكومسيك الثانية والثالثين،

العمل في المدة من فبراير إلى أبريل. وتتوفر جميع النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعات العمل وخصوًصا الدراسات التحليلية، 
والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات على موقع الكومسيك على الويب بتنسيق كتاب إلكتروني 

(http://ebook.comcec.org/.) 

 
يوفر صندوق تمويل مشاريع الكومسيك، الوسيلة الثانية لتنفيذ إستراتيجيات الكومسيك، فرصة أمام الدول األعضاء وكذلك أمام 

هداف الموضوعة في إستراتيجية مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لتنفيذ المشاريع متعددة األطراف بما يتفق مع الغايات واأل
الكومسيك. باإلضافة إلى ذلك، تحولت التوصيات المتعلقة بالسياسات، المقدمة من مجموعات العمل والمعتمدة في جلسات العمل 
الوزارية، إلى مشاريع ملموسة. وتسهم هذه المشاريع إسهاًما كبيًرا نحو تحقيق هدف تحسين الكفاءات البشرية والمؤسسية داخل 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 
 

، نفذت الدول 2016أظهرت الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي اهتماًما كبيًرا إزاء تمويل مشاريع الكومسيك. ففي 

دولة من الدول  30مشاريع بنجاح. ومن خالل هذه المشاريع، استفادت حوالي  9األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي 

. وسوف 2017مشروًعا جديًدا مؤهل للتمويل في عام  15األعضاء من صندوق تمويل مشاريع الكومسيك. إضافة إلى ذلك، تبين أن 

 .2017تطلق الدعوة الخامسة القتراح المشاريع في سبتمبر 

 
 تنفيذ إستراتيجية الكومسيك.يخلص هذا التقرير التقدم المحرز منذ الدورة الثانية والثالثين للكومسيك نحو 

 

 قرارات الدورة الثانية والثالثين للكومسيك بشأن تنفيذ اإلستراتيجية .2
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، في اسطنبول، بالجمهورية التركية. وأطلع مكتب تنسيق 2016نوفمبر  24إلى  21انعقدت الدورة الثانية والثالثين للكومسيك في 

نفيذ إستراتيجية الكومسيك. وبعد مداوالت مثمرة، اعتمدت الدورة الثانية والثالثين الكومسيك الدورة على مستوى التقدم المحرز إزاء ت
 للكومسيك القرارات التالية لضمان التنفيذ الفعال إلستراتيجية الكومسيك:

 
؛ والذي أثنى رحبت الدورة بتقرير التقدم المقدم من مكتب تنسيق الكومسيك لتسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية

على الدول األعضاء وعلى مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لما قدموه من إسهامات في تنفيذ اإلستراتيجية، وطلبت من الدول 
 األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي مزيًدا من الدعم الكامل لتنفيذ هذه اإلستراتيجية.

 
أجل تقريب السياسات فيما بين الدول األعضاء في مجاالت تخصص كل منها، أوصت الدورة مجموعات العمل ببذل الجهود من 

ورحبت بالتوصيات المتعلقة بالسياسات المقدمة من مجموعات العمل في اجتماعاتها المنعقدة في المدة من فبراير إلى مارس ومن 
مشروعا ممول من صندوق تمويل  . رحبت الدورة بوضع اللمسات األخيرة على أربعة عشر2016سبتمبر إلى نوفمبر لسنة 

وبالتقدم المحرز في تنفيذ تسعة مشاريع جديدة ضمن الدعوة الثالثة القتراح المشاريع في  2015المشاريع التابع للكومسيك في عام 

 .2016. ورحبت الدورة أيضا بالدعوة الرابعة القتراح المشاريع التي أطلقها مكتب تنسيق الكومسيك في سبتمبر عام 2016عام 

 
إضافة إلى ذلك، حثت الدورة الدول األعضاء المسجلة في مجموعات عمل الكومسيك على المشاركة الفعالة في االجتماعات القادمة 

 لمجموعات العمل ذات الصلة واالستفادة من صندوق تمويل مشاريع الكومسيك لتحقيق مشاريع التعاون التي تصبو إليها
 

التنسيق السنوي الرابع لجهات االتصال في مجموعات عمل الكومسيك، والذي نظمه مكتب تنسيق ورحبت الدورة بعقد اجتماع 
في أنقرة، بالجمهورية التركية، ودعت جهات اتصال الكومسيك الوطنية وجهات اتصال مجموعات  2016يونيو  2و 1الكومسيك في 

توى فعال من التنسيق والتواصل. كما دعت الدورة كذلك العمل إلى مزيد من التعاون مع مكتب تنسيق الكومسيك للوصول إلى مس
الدول األعضاء المعنية بالرد على "نماذج التقييم" التي ينشرها مكتب تنسيق الكومسيك كل عام بهدف متابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة 

 بالسياسات المقدمة من مجموعات عمل الكومسيك.
 

اد تقارير دورية عن التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية الكومسيك وتقديمها إلى وطلبت الدورة من مكتب تنسيق الكومسيك إعد
 دورات الكومسيك، واجتماعات لجنة المتابعة، والمنتديات األخرى ذات الصلة في منظمة التعاون اإلسالمي.

 

 تنفيذ إستراتيجية الكومسيك .3

 

 اجتماعات مجموعات عمل الكومسيك .3.1

 
الصلة الصادرة عن الدورة الثانية والثالثين للكومسيك، انعقدت الجلسة التاسعة لمجموعات عمل الكومسيك اتساًقا مع القرارات ذات 

)كانت الجلسة الثامنة لمجموعة عمل التعاون المالي(. وُدعي ممثلون من مؤسسات القطاع  2017في المدة من فبراير إلى أبريل 

لية ذات الصلة إلى جانب المؤسسات الحكومية المعنية إلى اجتماعات الخاص ومن المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدو
 مجموعات العمل لتداول أفكار مجموعة كبيرة من الجهات المعنية خالل النقاشات.

 
تقارير بحثية لهذه االجتماعات بواسطة مكتب تنسيق الكومسيك. فبعد كل اجتماع لمجموعات العمل، تنشر وثيقة بوقائع  6نشرت 

االجتماع لمعرفة نتائج االجتماعات بما في ذلك ملخصات بالعروض التقديمية والنقاشات التي أجريت خالل االجتماع. وتتوفر جميع 
النشرات المتعلقة باجتماعات مجموعات العمل وخصوًصا الدراسات البحثية والتوقعات على مستوى القطاعات، ووقائع االجتماعات 

 (./http://ebook.comcec.orgموقع الكومسيك على الويب )بتنسيق كتاب إلكتروني على 

 
وتماشًيا مع الممارسات المعتادة لكل اجتماع لمجموعات العمل، استمرت مجموعات العمل في عقد جلسة لمناقشة السياسات في إطار 

توصيات المتعلقة بموضوع االجتماع المستمدة من الدراسات البحثية باإلضافة إلى المداوالت الجارية بينهم. حيث يناقش المشاركون ال
ردود الدول األعضاء على األسئلة المتعلقة بالسياسات، والتي ُتبلّغ بها جهات االتصال قبل كل اجتماع لمجموعات العمل. وسوف تقدم 

 تلك التوصيات إلى الجلسة الوزارية للنظر فيها واعتمادها.
 

جميع الوثائق والعروض التقديمية المقدمة خالل اجتماعات مجموعات العمل على موقع الكومسيك اإللكتروني.  تتوفر

(www.comcec.org) 

 

 مجموعة عمل الكومسيك للتجارة .3.1.1

 
العالمي. وقد ركزت مجموعة عمل الكومسيك للتجارة أصبح تيسير التجارة من الموضوعات المهمة على جدول األعمال االقتصادي 

 على القضايا المتعلقة بتيسير حركة التجارة في اجتماعاتها األخيرة، والتي تمثل إحدى أهم ميادين اإلنتاج في إستراتيجية الكومسيك.

http://ebook.comcec.org/
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اإلسالمي، يمكن أن يسهم توافق الوثائق إن تيسير حركة التجارة يسهم في تقليل النفقات بشكل ملحوظ. وطبقًا لتقديرات منظمة التعاون 

التجارية، وسالسة اإلجراءات المتعلقة بالتجارة، وتوفير المعلومات المرتبطة بالتجارة، واستخدام العمليات المؤتمتة في تقليل إجمالي 
بالمائة  13.2ل من المتوسط، وبالمائة للدول ذات الدخل أق 15.5بالمائة للدول ذات الدخل المنخفض، و 14.5التكاليف التجارية بنسبة 

 1للدول ذات الدخل أعلى من المتوسط.
 ص المعامالتة تخليفي هذا الصدد، ناقش االجتماع التاسع لمجموعة عمل التجارة بالتفصيل وسيلة مهمة لتيسير التجارة، وهي أنظم

لمعامالت اأنظمة تخليص تحت عنوان "، في أنقرة بتركيا، 2017مارس  9من مكان واحد. وقد اجتمعت مجموعة عمل التجارة في 
اهيم مل المفعوخالل االجتماع، تناقش المشاركون حول إطار  ".من مكان واحد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

في  ألعضاءلدول اوالممارسات واالتجاهات العالمية فيما يتعلق بأنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد، وكذلك الوضع الحالي ل
 منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بتنفيذ أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد. 

 
إن أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد تعمل كمنصات لمعالجة وتبادل المعلومات اإللكترونية بين التجار والجهات الحكومية 

أهمية أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد لتيسير التجارة،  والشركات الخاصة. وقد ركز التقرير البحثي المعد لالجتماع على
وذلك من خالل توفير جهة اتصال واحدة ووثيقة واحدة لإلجراءات الرسمية المعنية باالستيراد والتصدير والعبور. وقد أشار التقرير 

دول  4الت من مكان واحد، بينما تعمل دولة من الدول األعضاء تستفيد، في الوقت الحالي، من أنظمة تخليص المعام 23إلى أن 

دولة تصوًرا لتأسيس أنظمة  11أخرى من الدول األعضاء على تأسيس نظام لها في الوقت الحالي. عالوة على ذلك، وضعت 

 .2تخليص المعامالت من مكان واحد
 

ن، بعض ذا الشأهواحد وتنفيذها. وفي واجهت الدول األعضاء تحديات كبيرة أثناء إجراءات بدء أنظمة تخليص المعامالت من مكان 
التغييرات  تنفيذ التحديات الرئيسية التي تواجهها الدول األعضاء في هذا المجال تتمثل في ضعف جودة األعمال التحضيرية، وعدم

. ولمعالجة ا المعلوماتينولوجالقانونية والتشريعية الالزمة، وعدم مرونة األنظمة والتوافق فيما بينها، وعدم كفاية البنية األساسية لتك
 تلك التحديات، توصلت مجموعة عمل التجارة في اجتماعها التاسع إلى التوصيات التالية المتعلقة بالسياسات:

 

 الل خمي من تعزيز جهود أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال

في هذه  لمعنيةامة تعكس المتطلبات القومية واإلقليمية وتشرك الجهات تطوير إستراتيجيات متكاملة لتلك األنظ

 العملية،

 ي زمة فتحسين مدى فاعلية أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد من خالل تحديد وتنفيذ التغييرات الال

 القوانين وإطار العمل التنظيمي وممارسات األعمال،

 ة تخليص ألنظم ن، وتوافق البنية األساسية لتكنولوجيا المعلوماتمنح األولوية لمرونة، وقابلية تأقلم، وأما

 المعامالت من مكان واحد،

  نظمة نطقة ممتعزيز مستوى التواصل بين الدول وتوافق األنظمة المحلية لتخليص المعامالت من مكان واحد في

 التعاون اإلسالمي من أجل تأسيس أنظمة إقليمية لتخليص المعامالت من مكان واحد

 
صادية الخاصة في تحت عنوان "المناطق االقت 2017نوفمبر  2سوف ينعقد االجتماع العاشر لمجموعة عمل الكومسيك للتجارة بتاريخ 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: االستفادة من الخبرات".
 

 مجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت .3.1.2

 
م اطنين. ويسهة المويمثل اإلنترنت عريض النطاق إحدى الدعائم الحيوية في البنية التحتية من أجل تعزيز النمو االقتصادي ورعاي

مهارات سين الاإلنترنت عريض النطاق، إلى جانب آثاره الممتدة، في الدخل األسري من خالل زيادة كفاءة أسواق العمالة وتح
 الرقمية للسكان. 

 
خالل طاق. وهميته، خصصت مجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت اجتماعها التاسع النتشار اإلنترنت عريض النونظًرا أل

ار اإلنترنت تحت عنوان "زيادة انتش 2017مارس  16االجتماع التاسع لمجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت المنعقد في 

ر اإلنترنت انتشا ون اإلسالمي"، ركزت المناقشات تحديًدا على إطار عمل مفاهيمعريض النطاق في الدول األعضاء في منظمة التعا
التي  مشكالتعريض النطاق، ونظرة عامة عن الوضع الحالي النتشار اإلنترنت عريض النطاق في منظمة التعاون اإلسالمي، وال

 تواجهها الدول األعضاء والتوصيات المقترحة لمعالجة تلك المشكالت.
 

                                                           
 2017المعامالت من مكان واحد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، مكتب تنسيق الكومسيك، أنظمة تخليص  1
 .2017مكتب تنسيق الكومسيك، أنظمة تخليص المعامالت من مكان واحد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  2
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لتقرير البحثي المعد خصوًصا لهذا االجتماع، شهدت تكنولوجيا اإلنترنت عريض النطاق انتشاًرا مثيًرا على مستوى العالم وطبًقا ل
وكذلك على مستوى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي منذ ظهورها في بداية التسعينيات من القرن الماضي. وطبقًا 

مليار شخص من الدول  2.4، منها 2016مليار شخص بحلول  3.5مستخدمي اإلنترنت حوالي لالتحاد الدولي لالتصاالت، بلغ عدد 

بالمائة من سكان العالم اليوم يستخدمون اإلنترنت  44، أصبح 2000بالمائة عام  7النامية. وبعد أن كانت نسبة انتشار اإلنترنت 

اإلنترنت عريض النطاق من األسر في الدول األعضاء في ، وصلت نسبة مستخدمي تكنولوجيا 2015بصفة منتظمة. وبدًءا من عام 

بالمائة، بينما وصل عدد مستخدمي اإلنترنت عريض النطاق عبر الهاتف المحمول من األفراد  14.95منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

ليزيا وقطر(، تجاوزت نسبة بالمائة. وفي بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )مثل أذربيجان ولبنان وما 29.41إلى 

بالمائة، بينما تجاوزت نسبة انتشار اإلنترنت عريض النطاق عبر الهاتف  50االنتشار الثابتة لإلنترنت عريض النطاق لألسر 

ول بالمائة. وإلى اآلن، ال يتماثل الوضع العام للد 70المحمول في دول أخرى )مثل البحرين والمملكة العربية السعودية واإلمارات( 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بالتحديات الموجودة والسياسات المطلوب تنفيذها بخصوص تطوير اإلنترنت 
 . 3عريض النطاق

 
ي الدول لطرق فاركز التقرير البحثي المعد خصوًصا لهذا االجتماع على العقبات الرئيسية التالية المرتبطة بممارسات صيانة 

 منظمة التعاون اإلسالمي:األعضاء في 
  

 قلة االستثمار في الجيل التالي من شبكات اإلنترنت عريض النطاق -

 القدرة المحدودة على تحمل النفقات -

 الوعي المحدود بإمكانات خدمات اإلنترنت عريض النطاق -

 قلة الثقافة الرقمية -

 قلة الترابط أو االهتمام الثقافي. -

 

قل لكومسيك للناة عمل في ضوء النتائج الرئيسية للتقرير البحثي الوارد أعاله والمداوالت التي جرت خالل االجتماع التاسع لمجموع
 واالتصاالت، توصلت مجموعة العمل إلى التوصيات التالية: 

 

a) :التوصيات المتعلقة بالسياسات لجميع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

  اإلستراتيجيات القومية لإلنترنت عريض النطاق بمشاركة جميع الجهات المعنيةإعداد 

 لرسمية ات غير تحسين مستوى الثقافة الرقمية عن طريق تضمين برامج في نظام التعليم الرسمي وتشجيع المبادرا

 التي تستهدف فئات خاصة من السكان

 

b)  نترنت وير اإلالتعاون اإلسالمي في مرحلة مختلفة من تطالتوصيات المتعلقة بالسياسات للدول األعضاء في منظمة

 عريض النطاق:

 متقدمة من تطوير اإلنترنت عريض النطاق4الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة  .1

 5تحقيق هدف تغطية اإلنترنت عالي السرعة للمناطق الريفية والنائية خالل ُمهل الستيفاء شروط وأحكام اللوائح 

 وعن طريق الدعم المباشر بغية تحسين الجدوى االستثمارية لإلنترنت عريض النطاق 

  4إصدار مراسيم بمنح حوافز مالية لموفري خدمات اإلنترنت لنشر الجيل الرابعG 

 متوسطة من تطوير اإلنترنت عريض النطاق6الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة  .2

 نترنت عريض النطاق من خالل مبادرات السياسات العاملة المستهدفةتقليل تكلفة خدمات اإل 

 .تقليل العوائق اللغوية والثقافية من خالل تطوير محتوى وتطبيقات وأنظمة أساسية محلية 

 أولية من تطوير اإلنترنت عريض النطاق 7الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة  .3

                                                           
 .2017منظمة التعاون اإلسالمي،  مكتب تنسيق الكومسيك، زيادة انتشار اإلنترنت عريض النطاق في الدول األعضاء في 3

 ق."الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة متقدمة" تشير إلى الدول التي تتمتع باستخدام وتغطية عالية لإلنترنت عريض النطا 4

 لى األقل لفترة محددة مسبقًا من الوقت.تشير ُمهل استيفاء شروط وأحكام اللوائح إلى غياب اإللزام القانوني لتوفير الوصول إلى اإلنترنت، ع 5

د الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تمر بمرحلة تنمية متوسطة لديها تغطية متقدمة بوجه عام على الرغم من االنتشار المحدو 6

 لإلنترنت عريض النطاق.

لدول التي تحتاج إلى زيادة كل من العرض والطلب على خدمات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة أولية تشير إلى ا 7

جل الطلب من أ لتحفيز اإلنترنت عريض النطاق. وبالنسبة لهذه الدول، يجب منح مجموعة من الحوافز المالية لنشر البنية التحتية ووضع سياسات

 زيادة انتشار اإلنترنت عريض النطاق.
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 اق بسعر منخفض للمستخدمين بواسطة شركات توفير خدمات االتصاالت عرض خدمة إنترنت عريض النط

 السلكية والالسلكية المدعومة من الحكومة أو المملوكة للدولة. 

  ن تلك معرض خدمات اإلنترنت عريض النطاق منخفضة السعر أو المجانية المخصصة لفئات السكان المحرومة

 الخدمات. 

 

أنقرة تحت  ، في2017أكتوبر  19و 18لمجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت يومي سيتم تنظيم االجتماع العاشر 

ذا هينتظر من مي". وعنوان "تحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية فيما بين الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسال

ظر على ات النلسة الوزارية لتبادل وجهاالجتماع الخروج بمجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات لعرضها على الج

 هامش الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك.

 

 

 مجموعة عمل الكومسيك للسياحة .3.1.3

  

تتمتع السياحة الموائمة للمسلمين، كقطاع فرعي من السياحة، بإمكانات كبيرة ومساهمة ملحوظة في سوق السياحة العالمية. 

، مما يمثل عامالً رئيسيًا مساعًدا في نمو 2030مليار نسمة بحلول  2.2إلى  من المتوقع أن يصل عدد السكان المسلمين

 قطاع السياحة الموائمة للمسلمين.

 

ونظًرا ألهمية السياحة الموائمة للمسلمين في قطاع السياحة، خصصت الكومسيك اجتماعاتها الثالثة لمجموعة عمل السياحة 

تحت  2017أبريل  16الجتماع التاسع لمجموعة عمل السياحة، المنعقد في لمناقشة السياحة الموائمة للمسلمين. وخالل ا

عنوان "السياحة الموائمة للمسلمين: تنظيم منشآت إقامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، ركزت 

لي لقطاع اإلقامة المناقشات على تنظيم منشآت إقامة للسياحة الموائمة للمسلمين، وألقت نظرة عامة على الوضع الحا

المتعلق بالسياحة الموائمة للمسلمين في العالم وفي الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، باإلضافة إلى التحديات 

 التي تواجهها الدول األعضاء. 

 

منظمة التعاون وأكد التقرير البحثي المعد لهذا االجتماع على أن عدد السياح المسلمين الوافدين إلى الدول األعضاء في 

. وعلى الجانب اآلخر، بلغت نفقات السياحة 2020بحلول عام  74.8و 2016مليون سائح في  53.8اإلسالمي قدر بحوالي 

، ومن المتوقع 2015مليار دوالر في  108.8الخارجية للمسلمين من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حوالي 

 . 2021مليار دوالر في  179.5أن تصل إلى 

 

وبحسب استبيان أجري لهذا التقرير، أصبح السياح المسلمون على دراية بالسياحة الحالل، وبدأوا يفضلون الخدمات 

الموائمة للمسلمين. ومن حيث الخدمات والمنتجات المصنفة على أنها مهمة للغاية، يتصدر الطعام الحالل القائمة بنسبة 

بالمائة. كما يصنف توفير الخدمات المتعلقة بشهر رمضان،  61.1في الغرف بنسبة  بالمائة يليه تحديد اتجاه القبلة 83.3

وصالة لياقة بدنية منفصلة للنساء، وترفيه مناسب للعائالت، ومرافق سبا منفصلة للنساء، وسياسة عدم تناول الكحول في 

 منشآت اإلقامة على أنها مهمة للغاية من جانب أكثر من نصف المستجيبين.

 

ء النتائج الرئيسية للتقرير البحثي الوارد أعاله والمداوالت التي جرت خالل االجتماع التاسع لمجموعة عمل في ضو

 السياحة، تم تحديد التحديات التالية:

 

  متطلبات / معايير جودة مختلفة للسياحة الموائمة للمسلمين ومنشآت إقامة تقليدية 

 ينوجود معايير مختلفة للسياحة الموائمة للمسلم 

 صعوبة تقييم العناصر الحالل في مجال الضيافة 

 قلة المراقبين المتمرسين في قطاع اإلقامة 

 معدل اعتماد منخفض لمعايير السياحة الموائمة للمسلمين من جانب موفري خدمات اإلقامة 

 صعوبة إجراءات االعتماد والتنفيذ والمراقبة 

 

مسودة إرشادات الكومسيك للسياحة الموائمة للمسلمين بشأن  في ضوء التحديات المحددة، توصلت مجموعة العمل إلى

تنظيم منشآت اإلقامة. وتتوفر وثيقة اإلرشادات على موقع الكومسيك اإللكتروني في صورة ملحق بوقائع االجتماع التاسع 

 (.ghttp://ebook.comcec.orلمجموعة عمل الكومسيك للسياحة )

 

http://ebook.comcec.org/
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ن "إدارة ، في أنقرة تحت عنوا2017سبتمبر  21وسوف ينعقد االجتماع العاشر لمجموعة عمل الكومسيك للسياحة في 

 مي".المخاطر واألزمات في قطاع السياحة: التعافي من األزمة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال

 

 
 مجموعة عمل الكومسيك للزراعة .3.1.4

 

توفير الطعام  ، مما يتضمن زيادة احتياجات2050مليار شخص بحلول عام  9.7سكان العالم إلى من المتوقع أن يصل عدد 

 في اإلنتاجية % لتلبية الطلب المتزايد على الطعام. األمر الذي يتطلب زيادة ملحوظة60على الصعيد العالمي بنسبة 

 الزراعية وتقليل الفاقد والمهدور من الغذاء.

 

مليار  1.3بالمائة )حوالي  32غ نسبة فقد وهدر الغذاء المنتج في العالم لالستهالك البشري سنويًا وبحسب منظمة الفاو، تبل

مليارات دوالر  310مليار دوالر أمريكي في الدول المتقدمة و 680طن(. وتبلغ القيمة االقتصادية لفقد وهدر الغذاء حوالي 

لغذاء أثر فوري وبالغ على قطاع كبير من السكان في منطقة منظمة وقد يكون لتقليل فقد وهدر ا 8أمريكي في الدول النامية.

التعاون اإلسالمي. باإلضافة إلى ذلك، لم تدرك الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى اآلن وبالقدر الكافي 

 9أسلوب ومقدار فقد وهدر الغذاء على مستوى سلسلة توريد الغذاء.

 

ألخيرة الثة المهدور من الغذاء، خصصت مجموعة عمل الكومسيك للزراعة اجتماعاتها الثنظًرا ألهمية قضية الفاقد وا

تحت  2017براير ف 23لألبعاد المختلفة لهذا األمر. وفي هذا الشأن، انعقد االجتماع التاسع لمجموعة عمل الزراعة في 

 عنوان "الحد من هدر الغذاء في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".

 

وطبقًا للتقرير البحثي المعد لهذا االجتماع، ثمة فوارق كبيرة بين الدول المتقدمة والدول النامية فيما يتعلق بهدر الغذاء. وفي 

كجم، بينما يبلغ مقدار  300إلى  280هذا الصدد، يبلغ مقدار هدر الغذاء في أوروبا وأمريكا الشمالية لكل شخص سنويًا من 

كجم.  170إلى  120جنوب الصحراء وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا لكل شخص سنويًا من  هدر الغذاء في إفريقيا

بالمائة فقط من هدر الغذاء الناتج في  3.5باإلضافة إلى ذلك، يتحمل المستهلكون في إفريقيا جنوب الصحراء المسؤولية عن 

هدر الغذاء، تأتي الفاكهة والخضروات في المرتبة  المنطقة، مع النسبة المتبقية الناتجة قبل االستهالك. وفيما يتعلق بأنواع

األعلى من هدر الغذاء، تليها الخضروات الجذرية والدرنية والحبوب. ومن األسباب الرئيسية لهدر الغذاء: التخطيط السيء 

 10السيء للطعام.لعمليات الشراء، وااللتباس بشأن ملصقات التاريخ، والتخزين السيء أو اإلدارة السيئة للمخزون، واإلعداد 

 
ل الزراعة وعة عمتماشًيا مع النتائج الرئيسية للتقرير الوارد أعاله والمناقشات التي جرت خالل االجتماع التاسع، وضعت مجم

 التوصيات التالية:
 

 يد.التور تطوير إطار عمل تشريعي محدد وخارطة طريق للحد من الهدر الغذائي في سياق شمولي يتضمن سلسلة 

 الطعام وشبكات توزيع الغذاء تطوير بنوك 

 إطالق مبادرات وحمالت قوية لرفع الوعي بالهدر الغذائي في سلسلة التوريد واالستهالك 

 

ء السوق تحت عنوان "تحسين أدا 2017سبتمبر  28سيتم عقد االجتماع العاشر لمجموعة عمل الكومسيك للزراعة في 

 الزراعية: إنشاء وتطوير المؤسسات السوقية".

 

 مجموعة عمل الكومسيك لتخفيف حدة الفقر .3.1.5

 

يمثل سوء التغذية واحًدا من األسباب الرئيسية لدورة الفقر على مستوى األجيال، وخصوًصا حينما يمر به الفرد في بداية 

اجية ومن ثم حياته. كما أن له آثاًرا سلبية على الصحة والتعليم والدخل الحالي والمستقبلي. فضاًل عن آثاره السلبية على اإلنت

 11النمو االقتصادي، وخصوًصا في الدول التي يرتفع بها معدل نقص التغذية المزمن.

 

                                                           
 .2017بعد الحصاد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  مكتب تنسيق الكومسيك، تقليل خسائر ما 8

 .2017مكتب تنسيق الكومسيك، تقليل هدر الغذاء في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  9

 .2017مكتب تنسيق الكومسيك، تقليل هدر الغذاء في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  10
 .2017الكومسيك، سوء التغذية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: مصيدة للفقر، مكتب تنسيق  11
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في أنقرة، بتركيا تحت  2017أبريل  6نظًرا ألهمية األمر، انعقد االجتماع التاسع لمجموعة عمل التخفيف من حدة الفقر في 

 اإلسالمي: مصيدة للفقر."عنوان "سوء التغذية في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

كشف التقرير البحثي، المعد خصوًصا لهذا االجتماع، أن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ترتفع لديها معدالت 

سوء التغذية على مستوى جميع المؤشرات؛ ما يصنف على أنه قصور في األداء مقارنة بباقي دول العالم )النامي(. ويبلغ 

بالمائة، والذي يتجاوز النسبة العالية المحددة من منظمة  33الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  معدل التقزم في

بالمائة. وطبقًا للتقرير، فإن ثلث األطفال  13بالمائة(. وهذا المعدل أعلى منه في باقي دول العالم بنسبة  30الصحة العالمية )

 11الطفل قصيًرا للغاية بالنسبة لسنه( كما تبلغ نسبة النحافة لنفس الفئة  دون سن الخامسة مصابين بالتقزم )حيث يكون

 بالمائة )يكون الطفل نحيفًا للغاية بالنسبة لطوله( في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

 وبحسب ما أورده التقرير ومن خالل المناقشات التي جرت في االجتماع، تم تحديد التحديات التالية: 

 

  بما في ذلك الرضاعة الطبيعية، -عدم كفاية ممارسات التغذية للرضع واألطفال 

 ،عدم الوصول إلى األطعمة المفيدة للجسم 

 ،الجوع الموسمي نتيجة فصول القحط/الجفاف 

 ،الوصول الضعيف إلى الماء الصالح للشرب والبنية التحتية للصحة العامة 

 صحية فيما يتعلق باألمومة واإلنجاب،عدم توفير الوصول الكافي إلى الرعاية ال  

 ،انخفاض مستويات اإلنفاق الصحي 

 .انخفاض وعدم فاعلية آليات التنسيق لمواجهة سوء التغذية 

 

 وللتغلب على تلك التحديات، توصلت مجموعة العمل إلى التوصيات التالية المتعلقة بالسياسات:

  للتغذية، وخصوًصا تجاه النساء في سن اإلنجاب من المجموعات تطوير وتنفيذ تدخالت متعلقة بالتغذية ومراعية

 الضعيفة

 تحسين ممارسات تغذية الرضع واألطفال 

  ضمان الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية، والماء الصالح للشرب، وتعزيز النظام الصحي، وإطالق حمالت

 تثقيفية بشأن األمراض المعدية للقضاء على كافة أشكال نقص التغذية

  توفير الوصول إلى األطعمة اآلمنة والمفيدة للجسم للجميع، من خالل إطالق مبادرات على مستوى المجتمع وبناء

 كفاءات نشطة لألمن الغذائي
 

في أنقرة تحت  2017أكتوبر  5عالوة على ذلك، سوف يعقد االجتماع العاشر لمجموعة عمل التخفيف من حدة الفقر في 

 محرومين في منظمة التعاون اإلسالمي: مفتاح الهروب من الفقر."عنوان "التعليم لألطفال ال

 

 مجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي .3.1.6

 

أصبح الدين العام جزًءا ال يتجزأ من األموال العامة على مستوى العالم بعد فترة الثمانينيات من القرن الماضي. حيث 

تحركات رؤوس األموال، وتحديد عوائد االستثمار الخالية من  يستخدم كأداة تهدف إلى تطوير األسواق المالية، وتنظيم

 المخاطر، باإلضافة إلى سد عجز الموازنة.

 

نظًرا ألن الدين العام يشكل المحفظة المالية األكبر في كثير من الدول، أصبحت اإلدارة الفاعلة للدين العام عامالً حيويًا 

الماضيين، وقع عدد من األزمات المالية بسبب مشاكل الدين العام. وكشفت لالستقرار االقتصادي. وعلى مدار العقدين 

األزمة المالية التي واجهت بعض دول اليورو مؤخًرا أن األموال العامة غير السليمة قد تتسبب في اضطرابات اقتصادية 

 لجميع الدول بصرف النظر عن مستوى تقدمها االقتصادي.

 

 -في أنقرة  2017مارس  30عة عمل الكومسيك للتعاون المالي اجتماعها الثامن في ونظًرا ألهمية األمر، عقدت مجمو

تركيا، تحت عنوان "تحسين إدارة الدين العام في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". وأجرت مجموعة العمل 

ما في ذلك آليات الدين العام، وأنظمة مناقشات حول ممارسات إدارة الدين في العالم وفي منطقة منظمة التعاون اإلسالمي ب

 إدارة الدين، وأطر العمل المؤسسية.
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 80إلى  40من  2015و 1980وطبقًا للتقرير البحثي المعد لالجتماع، بلغ متوسط مستوى الدين العام خالل المدة بين 

مالي الناتج المحلي في الدول األعضاء بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العالم. في حين تباينت نسبة الدين العام إلى إج

 2012بالمائة في  46.1بالمائة و 36.7بالمائة، حيث بلغ متوسط الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي  138إلى  3من 

على التوالي في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي. ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي  2015و

. وقد أدى انخفاض أسعار النفط في السنوات األخير 2017بالمائة بنهاية  51.1في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

 .12كذلك إلى زيادة في عجز الموازنة

 

 ركزت مجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي على التحديات التالية:

 

 تمويل، ادة الر أسعار الصرف، والمخاطر الكبرى إلعآثار صدمات االقتصاد الكلي على هيكل الدين العام: مخاط

 ومخاطر أسعار الفائدة

 عدم وضوح المسؤوليات المنوطة بالمؤسسات بخصوص إدارة الدين العام 

 االفتقار إلى إستراتيجية رسمية إلدارة الدين 

 االعتماد على االقتراض الخارجي بسبب ضعف أسواق الدين العام المحلية 

 قاق الدين العام، وخصوًصا فيما يتعلق بالدين لدى القطاع الخاصقصر متوسط أجل استح 

 مزاحمة الحكومة القطاع الخاص لنيل القروض البنكية 

 
 وللتغلب على تلك التحديات، توصلت مجموعة العمل إلى التوصيات التالية المتعلقة بالسياسات:

 ن دارة الديصصة إلتعزيز/إنشاء وحدة مستقلة إلدارة الدين العام تتولى مهام محددة باإلضافة إلى إستراتيجية مخ 

 تطوير / تحسين سوق الدين المحلي 

 توسيع وتنويع قاعدة الدائنين 

 زيادة أمد متوسط استحقاق الدين العام 

 .تطبيق طرق إدارة مخاطر االقتصاد الكلي 

 
يع األدوات تحت عنوان "تنو 2017أكتوبر  26يعقد االجتماع التاسع لمجموعة عمل التعاون المالي في  عالوة على ذلك، سوف

 المالية اإلسالمية." 

 

 صندوق تمويل مشاريع الكومسيك:  3-2

لكومسيك ا مشاريعليعد صندوق تمويل مشاريع الكومسيك أحد وسيلتي تنفيذ إستراتيجية الكومسيك، والذي يهدف إلى توفير التمويل 

لممولة المشاريع ا . تسهمفي شكل ِمنح. وتقدم اإلستراتيجية إدارة واضحة المعالم لدورة المشاريع إضافة إلى آلية مالية محددة بوضوح

ك في لكومسيمن الكومسيك والمقرر تقديمها من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي تحت رعاية صندوق تمويل ا

ية موارد البشربئة الستراتيجية وتطبيق التوصيات المتعلقة بالسياسات المعتمدة في دورات الكومسيك، فضالً عن تعتحقيق أهداف اإل

 والمؤسسية للدول األعضاء.

 لى التحدياتعلتغلب وتتيح تلك الوسيلة للدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي إمكانية اإلسهام في الجهود المشتركة ل

 ددة األطرافعات متعالتي تواجه الدول األعضاء في مجاالت التعاون. كما تتيح الفرصة أمام الدول األعضاء القتراح مشروالشائعة 

 .سياساتفي المجاالت ذات األولوية المحددة بواسطة مجموعات العمل، وإستراتيجية الكومسيك، والتوصيات المتعلقة بال

دول في ال يسهم صندوق تمويل مشاريع الكومسيك كذلك في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للمؤسسات والوزارات المعنية

 اون ثالث منالل تعاألعضاء العاملة في مجاالت التعاون التي تنص عليها إستراتيجية الكومسيك. ويتم تنفيذ كل مشروع ممول من خ

ي موضوع فخبرات ًقا من هذا المنظور، ال يقتصر دور هذه اآللية على مشاركة المعلومات والالدول األعضاء على األقل. وانطال

يذ ر أثناء تنفتي تظهمعين فحسب، بل يعمل كذلك على تعزيز قدرات الدول األعضاء للتعاون مًعا من أجل معالجة المشكالت العامة ال

 المشروعات متعددة األطراف. 

مع مراعاة مشاركة  بنجاح في إطار هذه الوسيلة. ومن خالل صندوق تمويل مشاريع الكومسيك، مشاريع 9، تم تنفيذ 2016في 

دولتين على األقل أو أكثر من الدول األعضاء كشركاء، ال تقتصر االستفادة من الخدمات المقدمة على الدول المالكة للمشروع 
فوائد من صندوق تمويل مشاريع  2016دولة في  30 فحسب، بل تمتد إلى الدول الشريكة. وفي هذا الصدد، جنت أكثر من

 الكومسيك.

                                                           
 .2017مكتب تنسيق الكومسيك، تحسين إدارة الدين العام في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  12
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في إطار الدعوة الرابعة  2017مشروًعا في أبريل  15بدأت مرحلة التنفيذ لقائمة المشاريع النهائية المحددة والتي تبلغ 

ولة من الدول د 45. ومن خالل هذه المشاريع، سوف تستفيد أكثر من 2016القتراح المشاريع التي أطلقت في سبتمبر 

األعضاء من آلية تمويل مشاريع الكومسيك. يوضح الجدول أدناه قائمة المشاريع الممولة من مكتب تنسيق الكومسيك في 

2017. 

 
 2017: القائمة النهائية للمشاريع المقرر تمويلها من خالل صندوق تمويل مشاريع الكومسيك في 1الجدول 

الدولة المالكة  م.

 للمشروع

الشريكة في الدول 

 المشروع

 عنوان المشروع مجال التعاون
 

 تقليل فاقد ما بعد الحصاد من الحبوب لتحسين سبل المعيشة الريفية الزراعة إندونيسيا ونيجيريا غامبيا 1

 إندونيسيا 2
 

بروناي دار السالم، 

ومصر، وماليزيا، 

 والسودان

والمتوسطة من تحسين دخل المزارعين أصحاب الحقول الصغيرة  الزراعة

 خالل تقليل الفاقد من اإلنتاج الحيواني

ساحل العاج وغامبيا  أوغندا 3

 والسودان وتركيا

تعزيز قدرات وضع معايير الجودة للمنتجات الزراعية ومراجعتها  الزراعة

 واالمتثال لها

التخفيف من حدة  أذربيجان وتركيا ألبانيا 4

 الفقر

 اجتماعي متكاملإنشاء خارطة طريق لخدمة إسكان 

التخفيف من حدة  السنغال وسيراليون غامبيا 5

 الفقر

 التدريب على ممارسة األعمال وإدارة المشروعات الصغيرة للنساء

التخفيف من حدة  ماليزيا وتركيا إندونيسيا 6

 الفقر

تعزيز سبل الرزق المستدامة على مستوى المجتمع لدعم الفقراء من 

 التجارة اإللكترونيةخالل فتح أسواق عبر 

التخفيف من حدة  غيانا ونيجيريا سورينام 7

 الفقر

التأهيل المهني لرعاية الطفولة في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

 المحددة

تطوير برنامج تدريب واعتماد في مجال السياحة اإلسالمية،  السياحة نيجيريا والسنغال غامبيا 8

 والسياحة، والضيافة

 تعزيز قدرات العاملين في مجال السياحة الموائمة للمسلمين السياحة مالي والسنغال موزمبيق 9

 تعزيز قدرات منتجي الحرف اليدوية وخدمة العمالء السياحة تشاد وجيبوتي السودان 10

مركز األبحاث  11

اإلحصائية 

واالقتصادية 

واالجتماعية 

والتدريب 

للدول 

 اإلسالمية

من الدول  18

 األعضاء

برنامج تدريبي حول تطوير وتعزيز السياحة الموائمة للمسلمين في  السياحة

 الدول األعضاء في الكومسيك

 تيسير العالقات التجارية بين فلسطين والدول اإلسالمية التجارة الجزائر والسعودية فلسطين 12

والمتوسطة في سورينام تعزيز خدمات دعم المشروعات الصغيرة  التجارة غيانا وتركيا سورينام 13

 وغيانا لتحسين المشاركة في سالسل القيمة العالمية

المركز  14

اإلسالمي 

 لتنمية التجارة

المغرب والسنغال 

 ومصر

تيسير التجارة: تحديد الحواجز غير الجمركية فيما بين الدول  التجارة

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 تحسين مستوى سالمة الطرق في ساحل العاج وبوركينا فاسو ومالي النقل واالتصاالت وماليبوركينا فاسو  ساحل العاج 15

 
عالوة على ذلك، لنجاح المشاريع، تم تنظيم برنامج تدريبي بخصوص صندوق تمويل مشاريع الكومسيك بواسطة مكتب 

، في أنقرة، تركيا. وسوف تطلق الدعوة الخامسة القتراح 2017مارس  23و 22تنسيق الكومسيك وبنك التنمية التركي في 

 . 2017المشاريع في سبتمبر 

 
 دور جهات اتصال الكومسيك الوطنية وجهات اتصال مجموعات العمل في تنفيذ إستراتيجية الكومسيك -4

تلعب جهات االتصال دوًرا هاًما في تنفيذ إستراتيجية الكومسيك. وعلى الدول األعضاء الراغبة في المشاركة في مجموعات 

إلى أبريل  2016ل. وخالل المدة من نوفمبر العمل التسجيل لدى وإخطار جهات االتصال الخاصة بكل مجموعة عم

 دولة. 50، وصل عدد الدول األعضاء المسجلة في كل مجموعة عمل واحدة على األقل إلى 2017
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إن نجاح تنفيذ إستراتيجية الكومسيك ال يمكن تحقيقه سوى باإلسهامات القيّمة والدعم الفعال المقدم من الدول األعضاء. وفي 

ات االتصال التابعة لمجموعات عمل الكومسيك دوًرا حيويًا، من خالل مجموعات العمل وصندوق هذا الصدد، تلعب جه

تمويل مشاريع الكومسيك، في تعبئة الموارد البشرية والمؤسسية للدول األعضاء من أجل تنفيذ إستراتيجية الكومسيك. 

في التنسيق بين الوزارات / المؤسسات ذات الصلة باإلضافة إلى ذلك، تلعب جهات االتصال الكومسيك الوطنية دوًرا حيويًا 

 في الدول المعنية.

، ينظم مكتب تنسيق الكومسيك اجتماعات سنوية لجهات 2013وفي هذا الصدد، ومنذ إطالق إستراتيجية الكومسيك في 

حو تحسين كل من االتصال بغية توفير منصة دائمة للتفاعل بين أمانة سر الكومسيك والدول األعضاء بهدف أساسي يصبو ن

وسيلتي تنفيذ إستراتيجية الكومسيك. وفي كل اجتماع، قدمت جهات االتصال مالحظات قيمة أسهمت في نجاح تنفيذ 

   اإلستراتيجية. وأثبتت هذه االجتماعات مدى أهميتها، بعد أن أثبتت أنها الوسيلة المحركة لألعضاء في الكومسيك.

 
الكومسيك االجتماع التنسيقي السنوي الخامس لجهات اتصال مجموعات عمل الكومسيك في  وفي هذا الصدد، سوف ينظم مكتب تنسيق

، في أنقرة، تركيا. وسوف يوفر هذا االجتماع فرصة أمام الدول األعضاء تتيح لها تقديم تعليقات 2017مايو  25إلى  23المدة من 

مشاريع الكومسيك. ومن خالل هذا التجمع المتفاعل، سوف ومالحظات بشأن تنفيذ اإلستراتيجية: مجموعات العمل وصندوق تمويل 

 تناقش جهات اتصال الكومسيك، من بين أمور أخرى، الموضوعات التالية:
 

  إستراتيجية الكومسيك ومدى تقدم تنفيذها من خالل اآلليات المحددة، وهي مجموعات العمل وصندوق تمويل

 مشاريع الكومسيك،

  توصيات الكومسيك الوزارية على المستوى الوزاري والمشاكل المرتبطة بالمتابعة الصعوبات المتعلقة بتنفيذ

 الفعالة لها،

  ضمان مشاركة الدول األعضاء في جهود "اإلنتاج المعرفي" للكومسيك، وخصوًصا التعليقات المقدمة على

 عداد التقارير.التقارير البحثية بما في ذلك الزيارات الميدانية واالستبيانات التي أجريت أثناء إ

  2020إلى  2018الموضوعات المطروحة أمام مجموعات العمل للمدة من. 

عالوة على ذلك، سيتم تقديم جلسة عمل تدريبية بخصوص صندوق تمويل مشاريع الكومسيك، ومن المقرر إطالع 

المقرر إطالقها في سبتمبر المشاركين خاللها على تفاصيل تقديم المشروعات في إطار الدعوة الخامسة القتراح المشاريع 

2017. 

 أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي تسهم في تحقيق أهداف اإلستراتيجية -5

إلى جانب اجتماعات مجموعات العمل ومشاريع الكومسيك، تتولى مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المعنية كذلك تنفيذ برامج 
 ستراتيجية. وفيما يلي المشاريع واألنشطة المقدمة منذ الدورة الثانية والثالثين للكومسيك.ومشاريع وأنشطة تسهم في تحقيق أهداف اإل

 
بخصوص تنفيذ نظام األفضلية التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والذي يمثل المشروع الرائد 

التجارة ينظم فعاليات وندوات زيادة الوعي بخصوص نظام األفضلية للكومسيك في مجال التجارة، ال يزال المركز اإلسالمي لتنمية 
التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وبروتوكوالته للموظفين الحكوميين والقطاع الخاص في الدول 

ح الدول األعضاء من الدول اآلسيوية األعضاء. وفي هذا اإلطار، سوف ينظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة نددوة تدريبية لصال

(" بالتعاون مع البنك اإلسالمي TPS-OICفضلية التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )ألبشأن "نظام ا

 في جاكرتا/ إندونيسيا. 2017سبتمبر  14و 13للتنمية يومي 

 
تعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة امتثاالً للقرارات ذات عالوة على ذلك، تستضيف الدول األعضاء معارض وأسواق بال

الصلة الصادرة عن الدورة الثانية والثالثين للكومسيك. وفي هذا الصدد، سيتم تنظيم المعارض واألسواق الخاصة بالقطاعات التالية 
 :2017في 

 

 للدول األعضاء في منظمة التعاون  تستضيف المملكة العربية السعودية "المعرض العاشر للصناعات الزراعية

 ،2017أبريل  13و 10اإلسالمي" في جدة في المدة بين 

  تستضيف جمهورية أذربيجان "المعرض األول لألجهزة الرياضية والترفيه للدول األعضاء في منظمة التعاون

 امن اإلسالمي،بالتعاون مع االتحاد الرياضي للتض 2017مايو  15و 10اإلسالمي" في باكو في المدة بين 

  "سوف تستضيف جمهورية مصر العربية "المعرض الثالث للسياحة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 ،2017أكتوبر  21و 18في القاهرة في المدة بين 
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  سوف تستضيف جمهورية السنغال "المعرض األول لالقتصاد األخضر

، و"المعرض  2017أكتوبر  29و 26في منظمة التعاون اإلسالمي" في المدة بين 

األول لمصائد األسماك والمشروعات البحرية في منظمة التعاون اإلسالمي" في 

 ، في داكار،2017

  سوف تستضيف الجمهورية التركية "المعرض الخامس للمنتجات الحالل

 2017نوفمبر  26و 23في منظمة التعاون اإلسالمي" في اسطنبول في المدة بين 

 المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، بالتعاون مع معهد

 
عالوة على ذلك، في إطار تنفيذ الدعم الفني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
فيما يتعلق بقضايا منظمة التجارة العالمية، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة "ورشة 

التعاون اإلسالمي" في المدة عمل تدريبية حول تجارة الخدمات للدول األعضاء في منظمة 
في الدار البيضاء، المغرب بالتعاون مع البنك اإلسالمي  2017مارس  24إلى  22من 

 للتنمية ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية.
 

ية لقمة العالممية اواصفات والمقاييس للدول اإلسالوباإلضافة إلى ذلك، ومنذ الدورة الثانية والثالثين للكومسيك، نظم معهد الم

ي اسطنبول. كما ف 2016ديسمبر  17إلى  15للمنتجات الحالل على هامش اجتماع الجمعية العمومية العاشرة للمعهد في المدة من 

 21إلى  19ن مدة مالل السيعقد معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية دورة تدريبية على نظم المعلومات الخاصة بالمعهد خ

 في تركيا. 2016أبريل 

 
في  2015ديسمبر  23و 21وفي مجال السياحة، انعقدت الجلسة التاسعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة في المدة بين 

في  2017بر نوفم 14و 12نيامي/جمهورية النيجر. وسوف تنعقد الجلسة العاشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة في المدة بين 

 بنجالديش. 
 

ثلي القطاع مة لممباإلضافة إلى ذلك، يوفر منتدى القطاع الخاص للسياحة في الكومسيك/منظمة التعاون اإلسالمي قناة اتصال دائ
 رر أمانة السوم بدوالخاص في الدول األعضاء. وفي هذا الصدد، سوف تنظم وزارة الثقافة والسياحة بالجمهورية التركية، والتي تق

ألزمات في اإدارة للمنتدى، االجتماع الخامس لمنتدى القطاع الخاص للسياحة في الكومسيك/منظمة التعاون اإلسالمي تحت عنوان "

، في 2017ريل أب 27 قطاع السياحة والتبليغ عنها: التحديات الحديثة والحلول في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في

 اسطنبول، تركيا.
 

لنمو  لتحتيةفي مجال الزراعة، نظمت الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ورشة عمل عن "تطوير البنية ا

 . 2017 أبريل 26إلى  24المناطق الريفية في دول منظمة التعاون اإلسالمي" في اسطنبول، تركيا في المدة من 

 
 اإلنتاج المعرفي -6

 
لسياسات في اقاربة معلومات، ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير المفاهيم العامة، ومتهدف الكومسيك إلى إنتاج ونشر ال

عة تصميم مجمو ية، تممجاالت التعاون بغية العثور على حلول للمشكالت والتحديات التي تواجه الدول األعضاء. وتحقيًقا لهذه الغا
موعات اع لمجذا الصدد، أِعدت الدراسات البحثية خصوًصا لكل اجتمعمل الكومسيك كوسيلة لتحقيق مهمة الكومسيك هذه. وفي ه

 العمل من أجل إرساء أساس للمناقشات الجارية خالل االجتماعات.
 

ويركز كل تقرير بحثي على الموضوع المحدد لمجموعات العمل ويتم إعداده بواسطة شركات استشارات عالمية، أو المنظمات الدولية 

ي تلك المواضيع المحددة، أو بواسطة األكاديميين من الجامعات رفيعة المستوى على مستوى العالم. ويعد مكتب التي تتمتع بخبرات ف

تنسيق الكومسيك التقارير بالتعاون الوثيق مع االستشاريين لضمان إجراء دراسات بحثية عالية الجودة. وتبدأ الدراسات بوضع إطار 

محدد على مستوى العالم وعلى مستوى الدول األعضاء، يليه تحليل متعمق لقليل من الدول عمل للمفاهيم ونظرة عامة عن الموضوع ال

 األعضاء استناًدا إلى الزيارات الميدانية واالستبيانات والمقابالت. وفي نهاية كل تقرير، تقدم بعض التوصيات المتعلقة بالسياسات إلى

 ت مظلة الكومسيك.الدول األعضاء باإلضافة إلى جهود التعاون الدولية تح
 

باإلضافة إلى ذلك، يتم إعداد توقعات القطاعات سنويًا لكل مجال من مجاالت التعاون. ويتولى مكتب تنسيق الكومسيك إعداد تلك 

 الوثائق بغية توضيح التوجهات العالمية والوضع الحالي داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بالمجال المعني،

 وإثراء المناقشات أثناء اجتماعات مجموعات العمل من خالل توفير البيانات المحدثة.
 

باإلضافة إلى ذلك، وبعد كل اجتماع لمجموعة العمل، يتم إعداد وثائق لوقائع االجتماع التي تشتمل على المناقشات بما في ذلك 

 الوثائق على جميع جهات االتصال والمشاركين.ملخصات العروض التقديمية المقدمة خالل االجتماعات. وتوزع تلك 
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ومنذ الدورة الثانية والثالثين للكومسيك، تم إعداد ست تقارير بحثية عن موضوعات مجموعات العمل وكذلك ست وثائق لوقائع 

نية االجتماعات. ويمكن العثور على جميع المنشورات بتنسيق كتاب إلكتروني على موقع ويب الكومسيك للكتب اإللكترو

http://ebook.comcec.org/  

 
 الخاتمة -7

 
أثمرت إستراتيجية الكومسيك عن آلية حديثة أضيفت إلى جهود التعاون االقتصادية والتجارية تحت رعاية الكومسيك. وقد أتاحت 

اقشة القضايا الهامة مجموعات عمل الكومسيك، كونها إحدى وسيلتي التنفيذ إلستراتيجية الكومسيك، الفرصة أمام الدول األعضاء لمن
على المستوى الفني في مجاالت التعاون. وخالل االجتماعات الماضية لمجموعات العمل، ركزت المناقشات على تحديد العقبات 
 الشائعة، ومشاركة قصص النجاح، وتبادل اآلراء بشأن الخيارات السياسية المحتملة لمعالجة المشكالت الشائعة في المجاالت المعنية.

 
دورة الكومسيك الثانية والثالثين، انعقدت ستة اجتماعات لمجموعات العمل في أنقرة، تركيا. وركزت االجتماعات التي شارك  منذ

فيها ممثلون من الدول األعضاء، ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي، والمنظمات الدولية ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية، 
لمهمة في مجاالت التعاون الستة للكومسيك. ونظرت االجتماعات في التقارير البحثية المتعلقة والقطاع الخاص على المشكالت ا

بالموضوعات وتوقعات القطاعات المعدة لالجتماعات، وكذلك تجارب الدول األعضاء والمنظمات الدولية. وبوجه عام، نشر مكتب 
 لكومسيك الثانية والثالثين.وقائع اجتماعات منذ دورة ا 6تقارير بحثية و 6تنسيق الكومسيك 

 
، وبعد تقييم 2016عالوة على ذلك، وفي إطار تنفيذ تمويل مشاريع الكومسيك، أطلقت الدعوة الرابعة القتراح المشاريع في سبتمبر 

النهاية، مشروًعا لتمويلها. وفي  15المشاريع المقترحة المقدمة من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي، تم اختيار 

 .2017سوف تطلق الدعوة الخامسة القتراح المشاريع في سبتمبر 

 
 

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


