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 تـقـریــــــر
 االجتماع الثالث والثالثین للجنة المتابعة المنبثقة
 عن اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

 كومسیك"لمنظمة التعاون اإلسالمي "
  )۷۲۰۱ أیار/مایو ۱۱-۱۰، أنقرة(
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 : اإلنجلیزیة األصل
 
 

ــتق  رــریـ
 االجتماع الثالث والثالثین

 للجنة المتابعة التابعة للجنة الدائمة
 للتعاون االقتصادي والتجاري
 لمنظمة التعاون اإلسالمي

 
 )۲۰۱۷مایو / أیار  ۱۱-۱۰(أنقرة، 

 
انعقد االجتماع الثالث والثالثین للجنة المتابعة التابعة للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري  .۱

 في أنقرة بالجمھوریة التركیة.  ۲۰۱۷مایو / أیار  ۱۱و ۱۰(الكومسیك) لمنظمة التعاون اإلسالمي یومي 
 

 حضر االجتماع ممثلو الدول األعضاء التالیة في اللجنة:  .۲
 

 (رئیس اللجنة الدائم)، : التركیةالجمھوریة   -۱
 (نائب الرئیس، عضو دائم)، : المملكة العربیة السعودیة  -۲
 (نائب الرئیس، عضو دائم)، : دولة فلسطین  -۳
 العربیة)، (نائب الرئیس، یمثل المنطقة : دولة قطـر  -٤
 اآلسیویة)، (نائب الرئیس، یمثل المنطقة : مالیـزیـا  -٥
 اإلفریقیة)، الرئیس، یمثل المنطقة(نائب  : جمھوریة الجابون  -٦
 (المقرر)، : جمھوریة باكستان اإلسالمیة  -۷
 (عضو المكتب السابق)، : دولة الكـویت  -۸
 (عضو المكتب السابق)، : جمھوریة إندونیسیا  -۹

 (عضو المكتب السابق). : جمھوریة النیجـر  -۱۰
 

إضافة إلى ذلك، حضر االجتماع كل من ممثلي األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسیق  .۳
الكومسیك، ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة، والمركز اإلسالمي 

المیة لتمویل التجارة، والمؤسسة اإلسالمیة لتنمیة التجارة، والبنك اإلسالمي للتنمیة، والمؤسسة اإلسالمیة الع
لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات، والغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة، ومعھد الدول اإلسالمیة 

 للمواصفات والمقاییس. 
 المرفق قائمة بأسماء المشاركین) ۱(یحتوي الملحق  
 

  في جدول األعمال: الجلسة االفتتاحیة ۱البند 
 

 عقب تالوة القرآن الكریم، افتتح االجتماع معالي/ لطفي إلفان، وزیر التنمیة بالجمھوریة التركیة. .٤
 

ونقل فخامة الرئیس رجب طیب أردوغان، رئیس الجمھوریة التركیة ورئیس لجنة الكومسیك، رسالة إلى  .٥
س للسیاسة الخارجیة وفي معرض االجتماع. قام بقراءة كلمتھ سعادة السفیر صادق أرسالن، كبیر مستشاري الرئی

رسالتھ، أكد فخامة الرئیس رجب طیب أردوغان أن العالم اإلسالمي یشھد تطورات جّمة ستساھم في تحدید 
عام لتلبیة مصالح  ۱،٤۰۰وصیاغة مصیره خالل القرن القادم، كما شدد على أنھ ال یسعنا التضحیة بحضارة تمتد 

الرئیس إلى أن ھناك حقیقة واحدة یجب علینا أن نعیھا جمیعاً: تتمثل  بعض المجموعات المتغطرسة. ونقل فخامة
في قوة األخوة التي تمیزنا كمسلمین؛ ففي الواقع، علینا جمیًعا كمسلمین التآخي والتآزر كمثل الجسد الواحد، كما 

 حثنا على ذلك رسولنا علیھ الصالة والسالم.
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إلى نجاح تنظیم القمة اإلسالمیة الثالثة عشرة في اسطنبول كما لفت السید الرئیس أردوغان انتباه اللجنة  .٦
. وشدد الرئیس أردوغان أیًضا على أھمیة اعتماد برنامج عمل منظمة التعاون ۲۰۱٦أبریل/نیسان  ۱٥و ۱٤یومي 

 : برنامج العمل للعقد التالي كأحد النتائج الھامة للقمة.۲۰۲٥اإلسالمي حتى عام 
 

كما تحدث السید الرئیس أردوغان عن ضرورة االستفادة من آلیات استراتیجیة الكومسیك والتي تتمثل في  .۷
اجتماعات مجموعات العمل وآلیة تمویل المشاریع، والتي توفر منصة حیویة للدول األعضاء تتیح لھا تبادل 

زیز رأس المال البشري والقدرات الخبرات وتوفیر الحلول للمشكالت العامة، كما توفر آلیة تمویل ھامة لتع
 المؤسسیة. 
 

وفي معرض رسالتھ، أكد فخامة الرئیس رجب طیب أردوغان على أھمیة البنیة التحتیة ونظام النقل  .۸
والمواصالت الفعال في تعزیز التنافسیة التجاریة وزیادة العالقات التجاریة فیما بین الدول األعضاء في منظمة 

ا الصدد، أعرب فخامة الرئیس رجب طیب أردوغان عن تقدیره لتخصیص جلسة التعاون اإلسالمي. وفي ھذ
تعزیز ممرات النقل العابرة للحدود الوطنیة بین الدول «لتبادل اآلراء في دورة الكومسیك التالیة تحت عنوان 

 األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي".
 

المشاركین في االجتماع الثالث والثالثین  واختتم فخامة الرئیس رجب طیب أردوغان رسالتھ بتمنیھ لنجاح .۹
 للجنة المتابعة التابعة للكومسیك.

 )۲(نسخة من نص رسالة فخامة الرئیس رجب طیب أردوغان مرفق في الملحق  
 

عقب رسالة فخامة الرئیس/ رجب طیب أردوغان، وجھ معالي الوزیر/ لطفي إلفان، وزیر التنمیة  .۱۰
 جتماع.بالجمھوریة التركیة خطابًا إلى اال

بالمائة من التجارة البینیة فیما بین  ۲۰ونقل فخامة الرئیس لطفي إلفان، أننا قد حققنا بل تخطینا ھدف تحقیق  .۱۱
بحسب خطة العمل العشریة السابقة لمنظمة التعاون  ۲۰۱٥الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 

 ننسى أن تقلبات أسعار النفط قد أسھمت في ھذا . ولكن علینا أال۲۰۱٥بالمائة في  ۲۰۱٥اإلسالمي، لیكون 
 اإلنجاز.

 
ومن ناحیة أخرى، ذكر معالي الوزیر/ إلفان أن حصة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من  .۱۲

التجارة العالمیة قد شھدت انخفاًضا كبیًرا في اآلونة األخیرة. حیث كانت حصة الدول األعضاء في منظمة التعاون 
. ۲۰۱٥بالمائة في  ۹٫٥، إال أنھا انخفضت إلى ۲۰۱۲بالمائة من حجم التجارة العالمیة في  ۱۲اإلسالمي حوالي 

 ونقل فخامة الرئیس وأكد إلفان أن علینا أن ننظر إلى ھذا االنخفاض باعتباره تحذیًرا بالغ األھمیة للدول األعضاء.
 

 
أسعار النفط یحتم علینا إجراء إصالحات اقتصادیة  ونقل فخامة الرئیس شدد إلفان على أن االنخفاض في .۱۳

لتقلیل االعتماد على صادرات عدد محدود من السلع في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وفي ھذا 
الصدد، یتعین على الدول األعضاء االستمرار في مساعیھا نحو إنتاج وتصدیر المنتجات المصنعة ومنتجات 

 ثة على المدى البعید.التكنولوجیا الحدی
 

ونقل فخامة الرئیس على تنظیم اجتماعات مجموعات العمل وتنفیذ المشروعات في إطار إستراتیجیة  .۱٤
الكومسیك. كما أشار إلى أن اجتماعات مجموعات العمل في مجاالت التعاون الست تعد منصات مالئمة للخبراء 

وإنشاء وثائق ھامة كالمبادئ التوجیھیة للسیاحة الموائمة تتیح لھم إمكانیة إجراء حوارات فنیة على مستوى عاٍل 
للمسلمین. وقد أكد على أھمیة ھذه االجتماعات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتقارب السیاسات فیما بین 

مشروًعا بواسطة الدول األعضاء  ۳۱الدول األعضاء على المدى البعید. كما ثّمن النجاح المحرز في تنفیذ 
 ٤٥مشروًعا تعود بالنفع على  ۱٥. وأضاف أنھ یجري حالیًا تنفیذ ۲۰۱۳منظمة التعاون اإلسالمي منذ  ومؤسسات

 .۲۰۱۷دولة من الدول األعضاء في 
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ونقل فخامة الرئیس على أھمیة ممرات النقل ذات اإلدارة الجیدة حیث تزید من فرص النقل والتوصیل كما   .۱٥
ممرات النقل في تعزیز الوصول إلى السلع والخدمات فضالً عن توفیر تأتي باستثمارات جدیدة. وعلیھ، أسھمت 

فرص العمل. وذكر سعادتھ أن تخصیص جلسة لتبادل اآلراء في اجتماع الكومسیك الوزاري التالي تحت عنوان 
تعزیز ممرات النقل العابرة للحدود الوطنیة بین الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي" لھو أمر بالغ «
 ألھمیة.ا
 

ونقل فخامة الرئیس اختتم إلفان كلمتھ معرباً عن أملھ بأن تسھم المداوالت التي سیخوضھا المشاركون في  .۱٦
 االجتماع الثالث والثالثین للجنة المتابعة التابعة للكومسیك في تحقیق السالم والرخاء والرفاه لألمة اإلسالمیة. 

 )۳(نص بیان معالي الوزیر/ لطفي إلفان مرفق في الملحق   
 

رسالة سعادة الدكتور/ یوسف العثیمین األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، والتي قرأھا السید  .۱۷
جاخونجیر خاسانوف بإدارة الشؤون المالیة لألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي. وفي معرض رسالتھ، أكد 

س العثیمین عمیق تقدیره لصاحب الفخامة السید رجب طیب أردوغان والجمھوریة التركیة لدعمھم فخامة الرئی
المتواصل لمنظمة التعاون اإلسالمي بشكل عام وألنشطة الكومسیك على وجھ التحدید. كما أكد على الحاجة إلى 

وشّدد  نظمة التعاون اإلسالمي.دعم الجھود المتواصلة في إطار دعم التعاون بین دول الجنوب األقل نمًوا في م
أیضاً على أھمیة األنشطة التي تقوم بھا أجھزة منظمة التعاون اإلسالمي المؤسسات التابعة لھا من أجل تنفیذ 

 : برنامج العمل.۲۰۲٥برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى العام 
 

تعاون الدولي حول توحید السیاسات ونقل فخامة الرئیس وأسھب العثیمین في حدیثھ عن مبادرات منظمة ال .۱۸
المتعلقة بتطویر البنیة األساسیة وتطویر المشاریع التكاملیة المشتركة. وسلّط الضوء على تطویر سیاسة تطویر 
البنیة األساسیة والدمج اإلقلیمي، والتي تھدف إلى توحید الجھود الوطنیة في الدول األعضاء بمنظمة التعاون 

اإلقلیمیة في مجال الزراعة والتنمیة الریفیة، وتعزیز نطاق التجارة البینیة بین الدول  اإلسالمي لتطویر السلع
األعضاء والوصول إلى أسواق منظمة التعاون اإلسالمي وتطویر شبكات النقل بین الدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي.
 ) ٤یوسف أحمد العثیمین مرفق في الملحق (نسخة من نص رسالة سعادة الدكتور/ 

 
وخاطب المجتمعین السید رئیس وفد دولة فلسطین. وقد أعرب عن شكره وتقدیره لرئیس الجمھوریة  .۱۹

التركیة على رسالتھ الملھمة لالجتماع. كما شكر حكومة الجمھوریة التركیة على حسن ضیافتھا وترتیباتھا 
مكتب تنسیق الكومسیك لمساعیھ في تعزیز التعاون االقتصادي والتجاري  المتمیزة لھذا االجتماع. كما أثنى على

 والسیما من خالل فرق العمل وآلیة تمویل المشاریع.
 

 الفعالیات الجانبیة
 

 .۲۰۱۷مایو  ۹انعقد االجتماع الثالثین للجنة الدورة في  .۲۰
 المرفق تقریًرا عن االجتماع الثالثین للجنة الدورة) ٥(یضم الملحق . 
 

 جلسات العمل
 

ترأس جلسات عمل االجتماع سعادة السفیر/ صالح موتلو شان، الممثل الدائم للجمھوریة التركیة لدى منظمة  .۲۱
 التعاون اإلسالمي.

 
 اعتمدت اللجنة جدول أعمال االجتماع. .۲۲

 المرفق یضم نسخة من جدول األعمال) ٦(الملحق  
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 في جدول األعمال: إستراتیجیة الکومسیك وتنفیذھا  ۲البند 
 

اللجنة بتقریر تنفیذ إستراتیجیة الكومسیك المقدم من مكتب تنسیق الكومسیك لتسلیط الضوء على رحبت  .۲۳
على الدول األعضاء وعلى مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لما أثنت التقدم المحرز في تنفیذ اإلستراتیجیة؛ و

اللجنة كذلك من الدول األعضاء ومؤسسات منظمة  طلبتقدموه من إسھامات في تنفیذ إستراتیجیة الكومسیك. كما 
 التعاون اإلسالمي االستمرار في تقدیم دعمھم المطلق لتنفیذ اإلستراتیجیة.

 
اعات مجموعات العمل في مجاالت التعاون طبقًا للقرارات ذات الصلة اللجنة بنجاح انعقاد اجتمرحبت  .۲٤

بالدراسات البحثیة التي أجراھا مكتب تنسیق رحبت الصادرة عن الدورة الثانیة والثالثین للكومسیك، كما 
 الكومسیك وخصوًصا إلثراء المناقشات في كل اجتماع لمجموعات عمل الكومسیك بالمعلومات.

 
جھود مجموعات العمل إزاء تقریب السیاسات فیما بین الدول األعضاء في مجاالت اللجنة على أثنت  .۲٥

بالتوصیات المتعلقة بالسیاسات المقدمة من مجموعات العمل في اجتماعاتھا المنعقدة  ورحبتتخصص كل منھا، 
 .۲۰۱۷في المدة من فبرایر /شباط  إلى أبریل / نیسان 

 
اللجنة جمیع الدول األعضاء إلى بذل الجھود، بأقصى درجة ممكنة، لتنفیذ التوصیات المتعلقة دعت  .۲٦

 مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي على دعم الدول األعضاء في ھذا الصدد. وحثت بالسیاسات 
 

 أشادت، كما ۲۰۱٦اللجنة بإنجاز تمویل تسعة مشاریع في إطار صندوق تمویل الكومسیك في رحبت وقد  .۲۷
 .۲۰۱۷بإطالق خمسة عشر مشروًعا جدیًدا للتنفیذ في 

 
اللجنة الدول األعضاء إلى االستفادة من آلیة تمویل مشاریع الكومسیك في تنفیذ التوصیات المتعلقة دعت  .۲۸

 بالسیاسات التي وضعت أثناء اجتماعات مجموعات عمل الكومسیك واعتمدت في دورات الكومسیك الوزاریة.
 

تصال الكومسیك الوطنیة وجھات اتصال مجموعات العمل إلى التعاون مع مكتب اللجنة جھات ادعت  .۲۹
 تنسیق الكومسیك من أجل التنسیق واالتصال الفعال.

 
اللجنة الدول األعضاء للتأكید على مشاركة جھات اتصال الكومسیك الوطنیة وجھات اتصال دعت  .۳۰

 وفي دورات الكومسیك. مجموعات العمل في اجتماعات لجنة المتابعة التابعة للكومسیك
 

حثت اللجنة الدول األعضاء المسجلة في مجموعات عمل الكومسیك على المشاركة الفعالة في االجتماعات  .۳۱
القادمة لمجموعات العمل ذات الصلة واالستفادة من صندوق تمویل مشاریع الكومسیك لتحقیق مشاریع التعاون 

 التي تصبو إلیھا.
 

دولة،  ٥۰وفیما ثّمنت اللجنة أن عدد الدول األعضاء المسجلة في مجموعة عمل واحدة على األقل قد بلغ  .۳۲
من الدول األعضاء التي لم تسجل إلى اآلن، المبادرة بالتسجیل في مجموعات عمل الكومسیك طلبت فقد 

 والمشاركة الفعالة في االجتماعات القادمة لمجموعات العمل. 
 

اللجنة باستعداد مكتب تنسیق الكومسیك لتنظیم االجتماع السنوي الخامس لجھات اتصال مجموعات رحبت  .۳۳
جھات اتصال مجموعات العمل ودعت في أنقرة بتركیا،  ۲۰۱۷مایو / أیار  ۲٥إلى  ۲۳العمل في الفترة من 

مكانیة االستفادة الفعالة من اللجنة على إشددت وجھات االتصال الوطنیة إلى المشاركة الفعالة في االجتماع. كما 
 ھذا االجتماع لتعزیز التنسیق بین الدول األعضاء والسیما تطویر المشاریع المشتركة.

 
اللجنة الدول األعضاء المعنیة بالرد على "نماذج التقییم" التي ینشرھا مكتب تنسیق الكومسیك كل عام  دعت .۳٤

 بھدف متابعة تنفیذ التوصیات المتعلقة بالسیاسات المقدمة من مجموعات عمل الكومسیك. 
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معرفي جھات اتصال مجموعات العمل إلى المشاركة الفعالة في جھود اإلنتاج الكذلك اللجنة دعت  .۳٥
للكومسیك من خالل المساعدة في جمع ومراجعة البیانات الخاصة بالدول وتقدیم المالحظات على الدراسات 

 البحثیة وغیرھا.
 

وأكدت اللجنة إلى إمكانیة استفادة الدول األعضاء من صندوق تمویل مشاریع الكومسیك بفعالیة أكبر ، نظراً  .۳٦
 ت التعاون عبر تبادل خبراتھم مع األعضاء اآلخرین.لما تمتلكھ من قدرات متقدمة في مختلف مجاال

 
اللجنة عن تقدیرھا لمكتب تنسیق الكومسیك، ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة عبرت  .۳۷

والتدریب للدول اإلسالمیة، والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، والغرفة 
ارة والصناعة والزراعة، ومعھد الدول اإلسالمیة للمواصفات والمقاییس عن الجھود التي بذلوھا اإلسالمیة للتج

 في تنفیذ إستراتیجیة الكومسیك.
 

 : برنامج العمل (برنامج العمل العشري) ۲۰۲٥-تنفیذ منظمة التعاون اإلسالمي في جدول األعمال: ۳البند 
 

من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بشأن تنفیذ المكون التقریر المقدم أخذت اللجنة بعین االعتبار  .۳۸
 : برنامج العمل.۲۰۲٥-االقتصادي والتجاري لبرنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي

 
إلى القرارات ذات الصلة الصادرة في الدورتین الحادیة الثالثین والثانیة والثالثین للكومسیك، وباإلشارة  .۳۹

اللجنة على أھمیة المتابعة الفعالة للقسم االقتصادي والتجاري في برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي أكدت 
من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تقدم وطلبت : برنامج العمل من جانب الكومسیك، ۲۰۲٥حتى عام 

 ومسیك واجتماعات المتابعة.بانتظام تقاریر مرحلیة شاملة عن تنفیذ البرنامج إلى جلسات الك
 

االستعدادات التي قامت بھا األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، كما طلبت بعین االعتبار أخذت اللجنة  .٤۰
من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تعمم رسمیًا خطة التنفیذ لبرنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي 

برنامج عمل للدول األعضاء ومؤسسات/أجھزة منظمة التعاون اإلسالمي، بما في ذلك : وضع ۲۰۲٥حتى العام 
مكتب تنسیق الكومسیك، سعیًا للحصول على مدخالتھم من أجل تحقیق المزید من التطور. كما دعت اللجنة األمانة 

للكومسیك  ۳۳ى الجلسة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى تقدیم األقسام ذات صلة بالخطة المذكورة أعاله إل
 لدراستھا ومتابعة تطویرھا.

 
اللجنة من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي دعوة مؤسسات وأجھزة منظمة التعاون اإلسالمي طلبت  .٤۱

ذات الصلة، بما في ذلك مكتب تنسیق الكومیسك، إلى حضور اجتماعات التنسیق السنویة لمؤسسات منظمة 
ن التنسیق الفعال وانسجام األنشطة االقتصادیة والتجاریة التي سیتم االضطالع بھا في التعاون اإلسالمي لضما

 . برنامج العمل.۲۰۲٥إطار برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي 
 

اللجنة من الدول األعضاء طلبت باإلشارة إلى القرارات الصادرة عن دورات الكومسیك في ھذا الصدد،  .٤۲
صادقة على االتفاقیات المبرمة في المجال االقتصادي لتعزیز التعاون االقتصادي التي لم تقم بالتوقیع والم

 والتجاري فیما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، أن تبادر بتوقیعھا والمصادقة علیھا.
 

 ن اإلسالمي في جدول األعمال:  تعزیز نطاق التجاریة البینیة بین الدول األعضاء في منظمة التعاو ٤البند 
 

مارس/  ۹انعقاد االجتماع التاسع لمجموعة عمل التجارة في الكومسیك في  وفیما أخذت اللجنة علماً وثّمنت .٤۳
في أنقرة تحت عنوان "أنظمة تخلیص المعامالت من مكان واحد في الدول األعضاء في منظمة  ۲۰۱۷آذار 

 المتعلقة بالسیاسات:اللجنة بالتوصیات التالیة رحبت التعاون اإلسالمي"، 
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تعزیز جھود أنظمة تخلیص المعامالت من مكان واحد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  •
من خالل تطویر إستراتیجیات متكاملة لتلك األنظمة تعكس المتطلبات الوطنیة واإلقلیمیة وتشرك الجھات 

 المعنیة في ھذه العملیة،
المعامالت من مكان واحد من خالل تحدید وتنفیذ التغییرات الالزمة في  تعزیز مدى فاعلیة أنظمة تخلیص •

 القوانین وإطار العمل التنظیمي وممارسات األعمال،
منح األولویة لمرونة، وقابلیة تأقلم، وأمان، وتوافق البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات ألنظمة تخلیص  •

 المعامالت من مكان واحد،
التواصل بین الدول وتوافق األنظمة المحلیة لتخلیص المعامالت من مكان واحد في منطقة تعزیز مستوى  •

 منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تأسیس أنظمة إقلیمیة لتخلیص المعامالت من مكان واحد
 المرفق یشتمل على التوصیات المتعلقة بالسیاسات، بما في ذلك األسباب المنطقیة لھا) ۷الملحق  
 

اللجنة بالدول األعضاء المسجلة في مجموعة عمل الكومسیك المعنیة بالتجارة إلى المشاركة الفعالة أھابت  .٤٤
تحت عنوان "المناطق االقتصادیة  ۲۰۱۷نوفمبر / تشرین الثاني  ۲في االجتماع العاشر المقرر تنظیمھ في 

ما دعت اللجنة الدول األعضاء، الخاصة في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي: التعلم من الخبرات". ك
 التي لم تسجل إلى اآلن، إلى التسجیل في مجموعة عمل التجارة في الكومسیك.

 
اللجنة كذلك باألنشطة التي نظمھا مكتب تنسیق الكومسیك، ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة  رحبت .٤٥

التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة، والمركز اإلسالمي لتنمیة 
(المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة)، والغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة، ومعھد الدول 
اإلسالمیة للمواصفات والمقاییس في مجال التجارة بما یتفق مع إستراتیجیة الكومسیك منذ الدورة الثانیة والثالثین 

 .للكومسیك
 

أثنت اللجنة على الجھود المبذولة من أوغندا بالتعاون مع تركیا ومصر في تنفیذ المشروع تحت عنوان  .٤٦
"تحسین تقدیم خدمات تیسیر التجارة" بنجاح ضمن الدعوة الثالثة القتراح المشاریع في إطار تمویل مشاریع 

 الكومسیك.
 

وسورینام ومن المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة الجھود المبذولة من دولتي فلسطین اللجنة كذلك على أثنت  .٤۷
ضمن الدعوة الرابعة القتراح المشاریع في إطار تمویل مشاریع  ۲۰۱۷في المشروعات التالیة المقرر تنفیذھا في 

 الكومسیك:
المشروع بعنوان "تیسیر العالقات التجاریة بین فلسطین والدول اإلسالمیة" سیتم تنفیذه بواسطة دولة  −

 التعاون مع الجزائر والمملكة العربیة السعودیة،فلسطین ب
ستقوم سورینام بالتعاون مع غیانا وتركیا بتنفیذ المشروع بعنوان "تعزیز خدمات دعم المشروعات  −

 الصغیرة والمتوسطة في سورینام وغیانا للمشاركة في سالسل القیمة العالمیة"،
لجمركیة فیما بین الدول األعضاء في منظمة المشروع بعنوان "تیسیر التجارة: تحدید الحواجز غیر ا −

التعاون اإلسالمي" سیتم تنفیذه بواسطة المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بالشراكة مع المغرب والسنغال 
 ومصر.

 
لإلمارات العربیة المتحدة على االستضافة وللمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة و  عبرت اللجنة عن تقدیرھا .٤۸

تسھیل التجارة وتخلیص المعامالت في مكان واحد في الدول « البنك اإلسالمي للتنمیة على تنظیم ورشة عمل حول 
بي، اإلمارات في د ۲۰۱۷أبریل / نیسان  ۱۸إلى  ۱٦في الفترة من » األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي

 العربیة المتحدة.
 

من الدول األعضاء المعنیة بالمشاركة الفعالة في األنشطة المقرر تنظیمھا بواسطة مكتب  اللجنةطلبت  .٤۹
تنسیق الكومسیك، ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة، والمركز 

سالمیة لتمویل التجارة)، والغرفة اإلسالمي لتنمیة التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة (المؤسسة الدولیة اإل
ودعت اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة، ومعھد الدول اإلسالمیة للمواصفات والمقاییس في مجال التجارة 
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 ھذه المؤسسات إلى إرسال دعوات إلى الدول األعضاء قبل مدة كافیة من االجتماعات لضمان مشاركتھم فیھا.
 

 ا بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمينظام األفضلیة التجاریة فیم  -أ
 

اللجنة الدول األعضاء التي لم توقع أو تصدق بعد على اتفاقیات نظام األفضلیة التجاریة فیما بین  دعت .٥۰
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وھي االتفاقیة اإلطاریة والبروتوكول المتعلق بنظام التعریفات 

 التفضیلیة وقواعد المنشأ، إلى القیام بذلك في أقرب وقت ممكن.
 

اللجنة األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، باسم الدول األعضاء الست والمغرب إلى دعت  .٥۱
إرسال قوائم االمتیازات المحدثة بأسرع وقت ممكن إلى األمانة المشتركة للجنة التفاوض التجاري بھدف تفعیل 

 اإلسالمي.نظام األفضلیة التجاریة فیما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 

اللجنة من الدول األعضاء المشاركة، التي لم تقم بذلك إلى اآلن، إخطار أمانة سر لجنة المفاوضات طلبت  .٥۲
التجاریة بالتدابیر الداخلیة ذات الصلة التي اتخذتھا لتنفیذ قواعد المنشأ ضمن نظام األفضلیة التجاریة فیما بین 

 أقرب فرصة ممكنة لھم.  الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في
 

اللجنة بعرض جمھوریة إندونیسیا باستضافة "ندوة تدریبیة لصالح الدول األعضاء من الدول رحبت  .٥۳
)" TPS-OICفضلیة التجاریة فیما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (ألاآلسیویة بشأن "نظام ا

 في جاكرتا/ إندونیسیا. ۲۰۱۷سبتمبر / أیلول  ۱٤و ۱۳ینظمھا المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، یومي 
 

اللجنة من المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، ومكتب تنسیق الكومسیك، ومؤسسات منظمة التعاون طلبت  .٥٤
اإلسالمي األخرى ذات الصلة االستمرار في تنظیم أنشطة زیادة الوعي وبناء القدرات فیما یتعلق بنظام األفضلیة 

 بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.التجاریة فیما 
 

 المعارض التجاریة اإلسالمیة -ب 
 

اللجنة عن شكرھا وتقدیرھا للدول األعضاء التالیة الستضافتھا لألسواق والمعارض التجاریة عبرت  .٥٥
 اإلسالمیة بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة:

والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والمركز السنغالي الدولي للتجارة جمھوریة السنغال على االستضافة  −
مایو /  ۱۲إلى  ۹في داكار في الفترة من » الدورة الثانیة لمعرض التعلیم العالي «الخارجیة على تنظیم 

 ،۲۰۱٦أیار 
عرض المملكة العربیة السعودیة على االستضافة والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة على تنظیم "الم −

 ۲۳العاشر للصناعات الزراعیة للدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي" في جدة في الفترة بین 
 .۲۰۱۷أبریل / نیسان  ۲٦ -

 
رحبت اللجنة بعرض الدول األعضاء استضافة "المعارض واألسواق التجاریة اإلسالمیة" بالتعاون مع  .٥٦

وطلبت من الدول األعضاء حث القطاعات الخاصة  ۲۰۱۹و ۲۰۱۷المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة في المدة بین 
 والمؤسسات المعنیة لدیھم على المشاركة الفعالة في ھذه الفعالیات:

تستضیف جمھوریة مصر العربیة "المعرض الثالث للسیاحة للدول األعضاء في منظمة التعاون  −
 ،۲۰۱۷أكتوبر / تشرین األول  ۲۱و ۱۸اإلسالمي" في القاھرة في المدة بین 

تستضیف جمھوریة السنغال "المعرض األول لالقتصاد األخضر في منظمة التعاون اإلسالمي" في  −
، و"المعرض األول لمصائد األسماك والمشروعات ۲۰۱۷أكتوبر / تشرین األول  ۲۹و ۲٦المدة بین 

 ، في داكار،۲۰۱۷البحریة في منظمة التعاون اإلسالمي" في 
في الفترة » الدورة الثالثة للمنتدى اإلفریقي لألعمال التجاریة الحالل«جمھوریة ساحل العاج الستضافة  −

 في أبیدجان، ۲۰۱۷نوفمبر / تشرین الثاني  ۱أكتوبر / تشرین األول إلى  ۳۰من 
تستضیف الجمھوریة التركیة "المعرض الخامس للمنتجات الحالل في منظمة التعاون اإلسالمي" في  −
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بالتعاون مع معھد الدول اإلسالمیة  ۲۰۱۷فمبر / تشرین الثاني نو ۲٦و ۲۳اسطنبول في المدة بین 
 للمواصفات والمقاییس،

في » المعرض الدولي للصناعات الخفیفة والحرف الیدویة«المملكة العربیة السعودیة على استضافة  −
 في المدینة المنورة، في ۲۰۱۷دیسمبر / كانون األول  ۲نوفمبر / تشرین الثاني إلى  ۲٦الفترة من 

 .۲۰۱۷إطار االحتفال بھا كعاصمة للسیاحة اإلسالمیة في 
تستضیف دولة الكویت "معرض التجارة الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي" في مدینة الكویت في المدة  −

 ، ۲۰۱۸فبرایر / شباط  ۱۰و ٦بین 
ي" تستضیف جمھوریة ساحل العاج "المعرض الثاني لإلنشاءات والعقارات لمنظمة التعاون اإلسالم −

  في أبیدجان. ۲۰۱۸و"المعرض الرابع للصحة" في  ۲۰۱۷في 
تستضیف جمھوریة العراق أو جمھوریة غینیا "معرض التجارة السادس عشر لمنظمة التعاون  −

 .۲۰۱۹اإلسالمي" في 
 

حث القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في المعارض مرة أخرى اللجنة من الدول األعضاء طلبت  .٥۷
 اإلسالمیة.التجاریة 

 
كررت اللجنة كذلك طلبھا إلى المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بمواصلة عقد معارض خاصة بالقطاعات  .٥۸

 بالتعاون مع الدول األعضاء وتقدیم تقاریر مرحلیة منتظمة بالمعارض إلى جلسات الكومسیك.
 

 الدعم الفني المرتبط بمنظمة التجارة العالمیة -ج 
 

اللجنة البنك اإلسالمي للتنمیة والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة إلى مواصلة تقدیم الدعم الفني للدول  دعت .٥۹
األعضاء بخصوص المشكالت المرتبطة بمنظمة التجارة العالمیة وإلى تعزیز جھودھم في تحفیز الدول األعضاء 

من البنك وطلبت متعلقة بالنظم االقتصادیة لھم، إلحداث تأثیر في المفاوضات التجاریة لمنظمة التجارة العالمیة ال
اإلسالمي للتنمیة والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة تضافر وتنسیق الجھود لتعزیز القدرات البشریة والمؤسسیة 
للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، من أجل تیسیر االندماج التام في النظام التجاري متعدد األطراف 

 عادل ومنصف. على أساس
 

اللجنة دول منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء في منظمة التجارة العالمیة إلى تقدیم الدعم إلى دول دعت  .٦۰
منظمة التعاون اإلسالمي غیر األعضاء في منظمة التجارة العالمیة في إجراءات انضمامھم إلى منظمة التجارة 

 العالمیة.
 

المغربیة الستضافتھا للمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، لتنظیم ورشة اللجنة عن تقدیرھا للمملكة أعربت  .٦۱
آلیات تسویة نزاعات التجارة واالستثمار في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك «العمل حول 

 .۲۰۱۷فبرایر / شباط  ۲۱و  ۲۰في الدار البیضاء، المغرب، یومي 
 

لمغربیة الستضافتھا كال من المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والبنك اللجنة عن تقدیرھا للمملكة اأعربت  .٦۲
اإلسالمي للتنمیة ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة المشاركین في 

ار تنظیم ورشة عمل حول "التجارة في الخدمات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في الد
 . ۲۰۱۷مارس / آذار  ۲۳و ۲۳ -۲۲البیضاء، المغرب، وذلك یومي 

 
 أنشطة تمویل التجارة  -د 

ألنشطة تمویل التجارة وتشجیع وتطویر التجارة التي تقوم بھا مجموعة البنك تقدیرھا أعربت اللجنة عن  .٦۳
ة لتأمین االستثمار وائتمان اإلسالمي للتنمیة (المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة والمؤسسة اإلسالمی

الصادرات)، وحشد التمویل من األسواق العالمیة وشركاء التنمیة لتمویل عملیات التجارة والتأمین في الدول 
األعضاء، بما من شأنھ المساھمة بوصول التجارة البینیة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

 بالمائة. ۲٥
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بعملیات االعتماد والصرف المجمع الصادرة عن المؤسسة اإلسالمیة العالمیة لتمویل  وأخذت اللجنة علماً  .٦٤
ملیار دوالر أمریكي على التوالي،  ۲٦٫۸ملیار دوالر أمریكي و ۳٥٫٤التجارة في مجال تمویل التجارة التي بلغت 

ملیار دوالر أمریكي  ٤٫۸ملیار دوالر أمریكي و ٤٫٥التي بلغت  ۲۰۱٦وإجمالي عملیات االعتماد والصرف في 
 على التوالي.

 
للتواجد اإلقلیمي المتزاید لمجموعة البنك الدولي (المؤسسة اإلسالمیة أعربت اللجنة عن تقدیرھا كما  .٦٥

العالمیة لتمویل التجارة والمؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات) من خالل مكتب داكار اإلقلیمي 
من دكا وإسطنبول وجاكرتا ودبي، والتي جعلت المؤسستین على مقربة من العمالء والمكاتب المحلیة في كل 

 ومكنتھما من تلبیة احتیاجات الدول األعضاء.
 

اللجنة على جھود المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة في تمویل المشروعات الصغیرة أثنت  .٦٦
وأحیطت علًما بجھودھا في الدول األعضاء األقل نمًوا والمتوسطة في االرتقاء بمستوى التمویل اإلسالمي ودعمھ 

في تنویع محفظتھا وتوسیع نطاق التمویل لیشمل القطاع الزراعي مما عاد بأثر مباشر وبارز على زیادة اإلنتاجیة 
 وخلق فرص العمل وزیادة عائدات الصادرات والتخفیف من حدة الفقر. 

 
متطلبات العضویة لمؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة اللجنة الدول األعضاء الستكمال دعت  .٦۷

(المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة والمؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان الصادرات)، كي یتسنى 
 لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة تنفیذ والیتھا بنجاح.

 
التجاري وتطویر القدرات التي نفذتھا المؤسسة الدولیة بمبادرات تعزیز النشاط أحیطت اللجنة علًما  .٦۸

اإلسالمیة لتمویل التجارة ضمن برامجھا العدیدة البارزة بما في ذلك مبادرة دعم التجارة للدول العربیة، والبرنامج 
ة العربي اإلفریقي لمد الجسور التجاریة، وبرنامج المعارف التجاریة، بھدف تعزیز الوعي في القطاعات الخاص

 حول أنشطة المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة.
 

اللجنة بعین االعتبار الجھود المبذولة من المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة في تنفیذ البرامج أخذت  .٦۹
مرتبط التجاریة المتكاملة المعنیة بتطویر السلع من خالل دمج مرافق التمویل التجاري مع تدخالت الدعم الفني ال

 من المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة تطویر برامج مماثلة للسلع االستراتیجیة األخرى.وطلبت بالتجارة 
 

علًما بالجھود التي تبذلھا المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة في سبیل تنویع آلیات أخذت اللجنة  .۷۰
بالتمویل اإلسالمي وتعزیز حلول التمویل اإلسالمي في المحافل  التمویل اإلسالمیة ودعم برامج التدریب المتعلقة

 الدولیة. 
 

 أنشطة مرتبطة بالتجارة یقوم بھا معھد الدول اإلسالمیة للمواصفات والمقاییس  -ھـ 
 

اللجنة بأنشطة معھد الدول اإلسالمیة للمواصفات والمقاییس في مجال وضع المعاییر، والتوحید رحبت  .۷۱
 واالعتماد وأثرھا على تیسیر حركة التجارة وبناء القدرات.القیاسي، 

 
اللجنة الدول األعضاء إلى االنضمام لعضویة معھد الدول اإلسالمیة للمواصفات والمقاییس دعت  .۷۲

 والمشاركة الفعالة في اللجان الفنیة ومجالس المقاییس واالعتماد بالمعھد.
 

عن تقدیرھا وأعربت فات والمقاییس للدول اإلسالمیة، اللجنة بزیادة حضور ومشاركة معھد المواصرحبت  .۷۳
 للمعھد لتنظیمھ أنشطة بناء القدرات في مجال اختصاصھ.

 
إلى  ۱٥اللجنة عن تقدیرھا للمعھد لدعمھ لتنظیم القمة العالمیة للحالل في اسطنبول في الفترة بین أعربت  .۷٤
 تركیة.تحت رعایة رئاسة الجمھوریة ال ۲۰۱٦دیسمبر / كانون األول  ۱۷
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 في جدول األعمال:  تعزیز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي  ٥البند 
 

اللجنة جھود الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة في تنظیم المنتدیات والبرامج التدریبیة  سجلت .۷٥
واللقاءات  بین رجال األعمال والندوات وورشات العمل بغرض تعزیز دور القطاع الخاص في توسیع شبكتھ 

 والرفع من أنشطتھ التجاریة وفرص االستثمار.
 

ابعة لھا على المشاركة الفعالة في أنشطة الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة اللجنة غرف التجارة التحثت  .۷٦
 ».المصفق«والزراعة، وبخاصة تلك المتعلقة بتنمیة وتطویر األعمال من خالل مركزھا العالمي لتطویر األعمال 

 
تطویر البنیة التحتیة األساسیة لنمو المناطق الریفیة في دول منظمة «اللجنة تنظیم ورشة عمل عن  سجلت .۷۷

 .۲۰۱۷أبریل / نیسان  ۲٥إلى  ۲٤في إسطنبول، تركیا في المدة من » المؤتمر اإلسالمي
 

ول األعضاء القطاع الخاص في الدودعت اللجنة علماً باألنشطة التالیة، والمقرر أن تنظمھا الغرفة، أخذت  .۷۸
 إلى المشاركة الفعالة في األنشطة التالیة:

بالمدینة  ۲۰۱۷الملتقى السابع عشر للقطاع الخاص في دول منظمة التعاون اإلسالمي المقرر انعقاده في −
 المنورة،

 ، ۲۰۱۷منتدى سیدات األعمال العاشر المقرر انعقاده في السودان / مصر في  −
في مجال ریادة األعمال من خالل استخدام تكنولوجیا المعلومات برنامج تدریبي حول تنمیة القدرات  −

 ،۲۰۱۷للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المقرر انعقاده في 
 .۲۰۱۷منتدى/معرض التبادل التجاري (على مستوى القطاعات) المقرر انعقاده في  −
اإلسالمي، المقرر انعقاده في دولة االجتماع الثامن عشر للقطاع الخاص بالدول أعضاء منظمة المؤتمر  −

 .۲۰۱۸الكویت 
حمایة ریادة «. برنامج تدریبي حول ۲۰۱۷إطالق جائزة الغرفة اإلسالمیة لالبتكار والتمیز (إتقان) في  −

 .۲۰۱۸مقرر انعقاده في » األعمال التكنولوجیة وإدارة رعایة األعمال ومجمعات التكنولوجیا
مجاالت (تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة / تنمیة  ورش عمل/ برامج تدریبیة متخصصة في −

 .۲۰۱۸-۲۰۱۷المھارات/ األمن الغذائي/ النسیج والمالبس/ الطاقة المتجددة) مقرر انعقادھا في 
 .۲۰۱۷ملتقى الغرف التجاریة في  −

 
ن اإلسالمي وأبدت اللجنة تثمینھا وتقدیرھا للخطوات التي قام بھا مجلس الوزراء األجانب في منظمة التعاو .۷۹

واتحاد الغرف التركیة وغرفة تجارة قونیا وغرفة قونیا لتبادل السلع، لصیاغة التدابیر الالزمة لتطبیق أفضل 
 الممارسات المطبقة في مدینة قونیا على الغرف األعضاء األخرى لتبادل السلع وتطویر القطاعات الصناعیة.

 
واألربعین لمجلس الوزراء األجانب في منظمة التعاون إلى القرار الصادر عن االجتماع الثالث باإلشارة  .۸۰

اإلسالمي والدورة الثانیة والثالثین للكومسیك، فقد اّطلعت اللجنة على الموجز الذي قدمتھ الغرفة اإلسالمیة 
للتجارة والصناعة والزراعة واتحاد الغرف التجاریة وبورصات السلع التركیة بشأن إنشاء مركز التحكیم الخاص 

منھم تقدیم تقریر شامل بھذا الشأن إلى الدورة الثالثة والثالثین وطلبت ة التعاون اإلسالمي في إسطنبول، بمنظم
 للكومسیك.

 
 في جدول األعمال: رفع مستوى وسائل النقل واالتصاالت ٦البند 

 
 ۲۰۱۷مارس  ۱٦االجتماع التاسع لمجموعة عمل النقل واالتصاالت في  باإلحاطة علًما مع التقدیر بعقد .۸۱

في أنقرة بالجمھوریة التركیة تحت عنوان "زیادة انتشار اإلنترنت عریض النطاق في الدول األعضاء في منظمة 
 اللجنة بالتوصیات التالیة المتعلقة بالسیاسات:رحبت التعاون اإلسالمي"، 

 
 التوصیات المتعلقة بالسیاسات لجمیع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
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 إعداد اإلستراتیجیات الوطنیة لإلنترنت عریض النطاق بمشاركة جمیع الجھات المعنیة •
رفع مستوى الثقافة الرقمیة عبر دمج البرامج المتخصصة في نظام التعلیم الرسمي وتشجیع المبادرات  •

 لتي تستھدف فئات سكانیة محددةغیر الرسمیة ا
 

توصیات السیاسات للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على اختالف مراحل تطویر اإلنترنت 
 عریض النطاق 

 
 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بمراحل متقدمة من تطور اإلنترنت عریض النطاق  -
إنجاز تغطیة اإلنترنت عالي السرعة في المناطق الریفیة والنائیة عبر فترات اإلعفاء من األنظمة و  •

 المساعدات المباشرة بغیة تعزیز الجدوى االستثماریة لإلنترنت عریض النطاق 
 ٤Gتفعیل الحوافز المالیة لمزودي خدمات اإلنترنت لنشر تقنیات الجیل الرابع  •

 
 مة التعاون اإلسالمي بمراحل متوسطة من تطور اإلنترنت عریض النطاق الدول األعضاء في منظ -
 تقلیل تكلفة خدمات اإلنترنت عریض النطاق من خالل مبادرات السیاسات العامة المستھدفة •
 تقلیل العوائق اللغویة والثقافیة من خالل تطویر محتوى وتطبیقات وأنظمة أساسیة محلیة. •

 
 ون اإلسالمي بمراحل مبكرة من تطور اإلنترنت عریض النطاق الدول األعضاء في منظمة التعا -
عرض خدمات اإلنترنت عریض النطاق بسعر منخفض للمستخدمین بواسطة شركات توفیر خدمات  •

 االتصاالت السلكیة والالسلكیة المدعومة من الحكومة أو المملوكة للدولة. 
انیة المخصصة لفئات السكان عرض خدمات اإلنترنت عریض النطاق منخفضة التكلفة أو المج •

 المحرومة من تلك الخدمات 
 المرفق یشتمل على التوصیات المتعلقة بالسیاسات، بما في ذلك األسباب المنطقیة لھا) ۸الملحق 

 
اللجنة الدول األعضاء المسجلة في مجموعة عمل النقل واالتصاالت في الكومسیك، إلى المشاركة  دعت .۸۲

 ۱۹و ۱۸مقرر انعقاده یومي الفعالة في االجتماع العاشر لمجموعة عمل النقل واالتصاالت في الكومسیك ال
الوطنیة بین الدول األعضاء  تعزیز ممرات النقل العابرة للحدود«في أنقرة بعنوان  ۲۰۱۷تشرین األول  /أكتوبر

اللجنة الدول األعضاء، التي لم تسجل حتى اآلن، إلى دعت بمنظمة التعاون اإلسالمي: المفاھیم والحاالت". كما 
   التسجیل في مجموعة عمل النقل واالتصاالت في الكومسیك.

 
نفیذ المشروع بعنوان جھود تركیا بالشراكة مع أربع دول أخرى من الدول األعضاء لتعلى  أثنت اللجنة .۸۳

"تعزیز وتقییم توصیل الشحنات الجویة فیما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: نمط الشحن الجوي 
المشترك لتیسیر التجاریة البینیة فیما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" بنجاح ضمن الدعوة الثالثة 

 یل مشاریع الكومسیك.القتراح المشاریع في إطار تمو
 

رفع مستوى سالمة الطرق في ساحل «جھود ساحل العاج فیما یتعلق بالمشروع اللجنة كذلك على أثنت  .۸٤
ضمن الدعوة الرابعة  ۲۰۱۷العاج وبوركینا فاسو ومالي"، المقرر تنفیذه بالتعاون مع بوركینا فاسو ومالي في 

 القتراح المشاریع.
 

باإلشارة إلى موضوع جلسة تبادل اآلراء في الدورة الوزاریة الثالثة والثالثین للكومسیك، والتي اعتبرتھا  .۸٥
تعزیز ممرات النقل العابرة للحدود الوطنیة بین الدول «دورة الكومسیك الثانیة والثالثین مرتبطة بموضوع 

الدول األعضاء إلى المشاركة في الدورة  اللجنة وزراء النقل فيدعت ، »األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي
 الوزاریة الثالثة والثالثین للكومسیك إلى جانب الوزراء المسؤولین عن شؤون الكومسیك.

 
رحبت اللجنة بعرض جمھوریة السودان الستضافة المؤتمر اإلسالمي الثاني لوزراء النقل في النصف  .۸٦

ؤسسات ذات الصلة في منظمة التعاون اإلسالمي، بما الدول األعضاء واألجھزة والم ودعت، ۲۰۱۷الثاني من 
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 في ذلك األمانة العامة للكومسیك، إلى المشاركة الفعالة في ھذا الحدث الھام. 
 

اللجنة عن تقدیرھا لجھود األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي في حث الدول األعضاء في أعربت  .۸۷
ضمین القطاعات الوطنیة المعنیة على امتداد خط السكة الحدیدیة منظمة التعاون اإلسالمي المعنیة على ضرورة ت

من وطلبت التي تربط بین داكار وبورت سودان داخل منطقة منظمة التعاون اإلسالمي في خطط التنمیة الوطنیة، 
یره الدول األعضاء المعنیة تقدیم دراسات جدوى جیدة التصمیم واإلعداد إلى مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة وغ

 من بنوك التنمیة الدولیة األخرى لتوفیر الدعم الفني الكافي وتمویل ھذا المشروع.
 

 في جدول األعمال: تنمیة قطاع سیاحي یتسم باالستدامة والتنافسیة  ۷البند 
 

في  ۲۰۱۷فبرایر / شباط  ۱٦العلم وتقدیر الجھود النعقاد االجتماع التاسع لمجموعة عمل السیاحة في أخذ  .۸۸
أنقرة تحت عنوان "السیاحة الموائمة للمسلمین: في إطار تنظیم مرافق اإلقامة في الدول األعضاء بمنظمة التعاون 

احة الموائمة للمسلمین واعتبرتھا وثیقة مرجعیة اللجنة بالمبادئ التوجیھیة للكومسیك بشأن السیرحبت اإلسالمي"، 
 مقدمة من مجموعة العمل.

 المرفق یشتمل على وثیقة المبادئ التوجیھیة للسیاحة الموائمة للمسلمین في الكومسیك) ۹(الملحق  
 

اللجنة الدول األعضاء، المسجلة في مجموعة عمل الكومسیك المعنیة بالسیاحة إلى المشاركة الفعالة  دعت .۸۹
 ۲۰۱۷سبتمبر / أیلول  ۲۱ي االجتماع العاشر لمجموعة عمل الكومسیك المعنیة بالسیاحة المقرر انعقاده في ف

بأنقرة تحت عنوان "إدارة المخاطر واألزمات في قطاع السیاحة: التعافي من األزمة في الدول األعضاء في 
تسجل إلى اآلن، إلى التسجیل في مجموعة اللجنة الدول األعضاء، التي لم دعت منظمة التعاون اإلسالمي". كما 

 عمل السیاحة في الكومسیك.
 

منتدى  -بالتقریر الصادر عن االجتماع الخامس لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسیك أخذت اللجنة علًما  .۹۰
في مدینة إسطنبول تحت عنوان  ۲۰۱۷المنعقد في الرابع من مایو / أیار لسنة  -السیاحة في القطاع الخاص 

تصال وإدارة األزمات في قطاع السیاحة: التحدیات الحدیثة والحلول في الدول األعضاء في منظمة التعاون اال«
 اإلسالمي". أشارت اللجنة إلى إمكانیة دراسة توصیات المنتدى خالل اجتماع مجموعة عمل السیاحة المقبل.

 
األعضاء في تنفیذ المشروع بعنوان  على جھود مالیزیا بالتعاون مع عشر دول أخرى من الدولاللجنة  أثنت .۹۱

"دورة تدریبیة قصیرة عن اإلستراتیجیات المنوطة بتحسین مستوى العاملین في قطاع السیاحة القائمة على المجتمع 
المحلي داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" بنجاح ضمن الدعوة الثالثة القتراح المشاریع في إطار 

 مسیك.تمویل مشاریع الكو
 

على جھود غامبیا بالتعاون مع السنغال ومالي في تنفیذ المشروع بعنوان "تعزیز قدرات منتجي اللجنة  أثنت .۹۲
الحرف الیدویة داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" بنجاح ضمن الدعوة الثالثة القتراح المشاریع 

 في إطار تمویل مشاریع الكومسیك.
 

الجھود المبذولة من دولتي السودان وغامبیا ومن مركز األبحاث اإلحصائیة اللجنة كذلك على أثنت  .۹۳
ضمن الدعوة  ۲۰۱۷واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة في المشروعات التالیة المقرر تنفیذھا في 

 الرابعة القتراح المشاریع في إطار تمویل مشاریع الكومسیك:
ان "تعزیز قدرات العاملین في مجال السیاحة الموائمة للمسلمین" سیتم تنفیذه بواسطة المشروع بعنو −

 موزمبیق بالتعاون مع مالي والسنغال،
المشروع بعنوان "تعزیز قدرات عمالء ومنتجي الحرف الیدویة داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون  −

 اد وجیبوتي،اإلسالمي" سیتم تنفیذه بواسطة السودان بالتعاون مع تش
المشروع بعنوان "تطویر برنامج تدریب واعتماد في مجال السیاحة اإلسالمیة، والسیاحة، والضیافة"  −

 سیتم تنفیذه بواسطة غامبیا بالتعاون نیجیریا والسنغال،
المشروع بعنوان "برنامج تدریبي حول تطویر وتعزیز السیاحة الموائمة للمسلمین داخل الدول األعضاء  −
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التعاون اإلسالمي" سیتم تنفیذه بواسطة مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة في منظمة 
 دولة من الدول األعضاء. ۱۸والتدریب للدول اإلسالمیة بالتعاون مع 

اللجنة بعرض جمھوریة بنغالدیش الشعبیة الستضافة الدورة العاشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء رحبت  .۹٤
الدول األعضاء وجمیع األجھزة والمؤسسات  ودعتفي دكا،  ۲۰۱۷نوفمبر / تشرین الثاني  ۱٤ - ۱۲السیاحة بین 

ذات الصلة في منظمة التعاون اإلسالمي، بما في ذلك األمانة العامة للكومسیك، إلى المشاركة الفعالة في ھذا الحدث 
 الھام.

 
 ۲۰۱۷فبرایر / شباط  ۹إلى  ٦من رحبت اللجنة بانعقاد معرض طھران الدولي العاشر للسیاحة في المدة  .۹٥

 في طھران، جمھوریة إیران اإلسالمیة.
 

اللجنة بعرض جمھوریة مصر العربیة لالستضافة وعرض المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة وجھود أشادت  .۹٦
استثمار القطاع العام والقطاع الخاص في «الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة لتنظیم منتدى حول 

اون مع األمانة العامة لمنظمة في القاھرة، بالتع ۲۰۱۷أكتوبر / تشرین األول  ۱۸في » مجال السیاحة اإلسالمیة
المؤتمر اإلسالمي، ومركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة، والغرفة 
اإلسالمیة للتجارة والصناعة، ووزارة التجارة والصناعة بجمھوریة مصر العربیة على ھامش  معرض منظمة 

واستذكاراً للقرار المعني في االجتماع الثالث واألربعین لمجلس الوزراء  ».المؤتمر اإلسالمي الثالث للسیاحة
اللجنة بأن ھذا المنتدى سیعمل بالتعاون والتنسیق مع منظمة التعاون اإلسالمي ومنتدى رحبت األجانب، فقد 

 »السیاحة في القطاع الخاص في الكومسیك
 

ة والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة على تنظیم اللجنة بعرض المملكة العربیة السعودیة باالستضافرحبت  .۹۷
في  ۲۰۱۷نوفمبر/ تشرین الثاني  ۲۷إلى  ۲٦في الفترة من » شجر النخیل واقتصاد الواحات«ورشة عمل حول 

المدینة المنورة بالتعاون مع مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة 
المعرض الدولي «للتربیة والعلوم والثقافة وغرفة التجارة والصناعة بالمدینة، على ھامش  والمنظمة اإلسالمیة

، في إطار االحتفال بالمدینة المنورة كمدینة السیاحة لبلدان منظمة المؤتمر »للصناعات الخفیفة والحرف الیدویة
 .۲۰۱۷اإلسالمي في 

 
 رفع إنتاجیة القطاع الزراعي واستدامة األمن الغذائي  في جدول األعمال: ۸البند 

 
مارس /  ۳أخذت اللجنة العلم وتقّدر انعقاد االجتماع التاسع لمجموعة عمل الزراعة في الكومسیك في إذ  .۹۸

رحبت في أنقرة تحت عنوان "الحد من ھدر الغذاء في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"،  ۲۰۱۷آذار 
 بالتوصیات التالیة المتعلقة بالسیاسات:اللجنة 

 
تطویر إطار عمل تشریعي محدد وخارطة طریق للحد من الھدر الغذائي في سیاق شمولي یتضمن  •

 سلسلة التورید. 
 تطویر بنوك الطعام وشبكات توزیع الغذاء  •
 إطالق مبادرات وحمالت قویة لرفع الوعي بالھدر الغذائي في سلسلة التورید واالستھالك  •

 المرفق یشتمل على التوصیات المتعلقة بالسیاسات، بما في ذلك األسباب المنطقیة لھا) ۱۰الملحق  
 

اللجنة الدول األعضاء، المسجلة في مجموعة عمل الزراعة في الكومسیك، إلى المشاركة الفعالة في  دعت .۹۹
تحت عنوان  ۲۰۱۷سبتمبر / أیلول  ۲۸االجتماع العاشر لمجموعة عمل الزراعة في الكومسیك المقرر انعقاده في 

نة الدول األعضاء، التي لم تسجل اللجدعت "تحسین أداء السوق الزراعیة إنشاء وتطویر المؤسسات السوقیة". 
 إلى اآلن، إلى التسجیل في مجموعة عمل الزراعة في الكومسیك.

 
الجھود المبذولة من دول إیران وفلسطین وتركیا في تنفیذ المشروعات التالیة على التوالي على اللجنة أثنت  .۱۰۰

 ضمن الدعوة الثالثة القتراح المشاریع في إطار تمویل مشاریع الكومسیك:
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تنفیذ المشروع بعنوان "تمكین األسر المعیشیة في المناطق الریفیة فیما یتعلق بإدارة اإلنتاج، والتورید،  −
 والوصول إلى السوق" بواسطة دولة إیران بالتعاون مع كل من أذربیجان وتركیا،

مختلفة مثل تنفیذ المشروع بعنوان "زیادة إنتاجیة الحیوانات المجترة الصغیرة عن طریق استخدام تقنیات  −
العلف المخزن ومجموعات التغذیة والزراعات المائیة" بواسطة دولة فلسطین بالتعاون مع األردن 

 وتونس،
تنفیذ المشروع بعنوان "تأسیس قاعدة بیانات، وشبكة اتصال، وصفحات على الویب لصغار المالك /  −

عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" المشاریع التعاونیة الزراعیة للعائالت المزارعة فیما بین الدول األ
 بواسطة دولة تركیا بالتعاون مع أربع وعشرین دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 
الجھود المبذولة من دول غامبیا وإندونیسیا وأوغندا في المشروعات التالیة المقرر اللجنة كذلك على أثنت  .۱۰۱

 القتراح المشاریع في إطار تمویل مشاریع الكومسیك: ضمن الدعوة الرابعة ۲۰۱۷تنفیذھا في 
المشروع بعنوان "تقلیل الفاقد من مزروعات الحبوب بعد الحصاد لتحسین أسباب المعیشة في المناطق  −

 الریفیة" سیتم تنفیذه بواسطة غامبیا بالتعاون مع نیجیریا وإندونیسیا،
لصغیرة والمتوسطة في الدول األعضاء في المشروع بعنوان "تحسین دخل المزارعین أصحاب الحقول ا −

منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تقلیل الفاقد من اإلنتاج الحیواني" سیتم تنفیذه بواسطة إندونیسیا 
 بالتعاون مع بروناي دار السالم ومصر ومالیزیا والسودان،

راعي" سیتم تنفیذه بواسطة المشروع بعنوان "تعزیز قدرات إعداد ومراجعة واالمتثال لمعاییر اإلنتاج الز −
 أوغندا بالتعاون مع تركیا وساحل العاج والسودان وغامبیا.

 
 في جدول األعمال: التخفیف من حدة الفقر  ۹البند 

 
أبریل /  ٦فیما تأخذ اللجنة علماً وتقّدر عقد االجتماع التاسع لمجموعة عمل التخفیف من حدة الفقر في  .۱۰۲

التغذیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: مصیدة للفقر"، رحبت تحت عنوان "سوء  ۲۰۱۷نیسان 
 اللجنة بالتوصیات التالیة المتعلقة بالسیاسات:

تطویر وتنفیذ تدخالت متعلقة بالتغذیة ومراعیة للتغذیة، وخصوًصا تجاه النساء في سن اإلنجاب من  •
 المجموعات الضعیفة 

طفال بما في ذلك الرضاعة الطبیعیة اتفاقًا مع توجیھات منظمة تحسین ممارسات تغذیة الرضع واأل •
 الصحة العالمیة

ضمان الوصول الشامل إلى الرعایة الصحیة، والماء الصالح للشرب، وتعزیز النظام الصحي، وإطالق  •
 حمالت تثقیفیة بشأن األمراض المعدیة للقضاء على كافة أشكال نقص التغذیة

 من والمفید للجمیع، البارز في أوضاع االنعدام التام لألمن الغذائيتوفیر الوصول إلى الطعام اآل •
 المرفق یشتمل على التوصیات المتعلقة بالسیاسات، بما في ذلك األسباب المنطقیة لھا) ۱۱الملحق  
 

دعت اللجنة الدول األعضاء التي قامت بالتسجیل في مجموعة عمل الكومسیك المعنیة بالتخفیف من حدة  .۱۰۳
الفقر إلى المشاركة بفعالیة في االجتماع العاشر لمجموعة عمل الكومسیك المعنیة بتخفیف حدة الفقر المقرر 

لمحرومین في بلدان منظمة التعاون تعلیم األطفال ا«تحت عنوان  ۲۰۱۷أكتوبر / تشرین األول  ٥انعقادھا في 
اللجنة الدول األعضاء، التي لم تسجل إلى اآلن، إلى التسجیل في دعت اإلسالمي: الطریق إلى الھروب من الفقر". 

 مجموعة عمل التخفیف من حدة الفقر في الكومسیك.
 

بعنوان "تطویر المبادرات على جھود إندونیسیا بالتعاون مع مالیزیا وتركیا في تنفیذ المشروع اللجنة  أثنت .۱۰٤
المحلیة للتخفیف من حدة الفقر من خالل تعزیز سبل المعیشة المستدامة على مستوى المجتمع داخل الدول األعضاء 

 في منظمة التعاون اإلسالمي" بنجاح ضمن الدعوة الثالثة القتراح المشاریع في إطار تمویل مشاریع الكومسیك.
 

الجھود المبذولة من دول ألبانیا وغامبیا وإندونیسیا وسورینام في المشروعات التالیة اللجنة كذلك على أثنت  .۱۰٥
 ضمن الدعوة الرابعة القتراح المشاریع في إطار تمویل مشاریع الكومسیك: ۲۰۱۷المقرر تنفیذھا في 
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ا المشروع بعنوان "إنشاء خارطة طریق لخدمة إسكان اجتماعي متكامل" سیتم تنفیذه بواسطة ألبانی −
 بالتعاون مع تركیا وأذربیجان،

المشروع بعنوان "التدریب على ممارسة األعمال وإدارة المشروعات الصغیرة للنساء في غامبیا  −
 والسنغال وسیرالیون" سیتم تنفیذه بواسطة غامبیا بالتعاون مع السنغال وسیرالیون،

دعم الفقراء من خالل فتح أسواق المشروع بعنوان "تعزیز سبل المعیشة المستدامة على مستوى المجتمع ل −
 عبر التجارة اإللكترونیة" سیتم تنفیذه بواسطة إندونیسیا بالتعاون مع تركیا ومالیزیا،

ستنفذ سورینام المشروع بعنوان "التأھیل المھني لرعایة الطفولة في دول مختارة من منظمة التعاون  −
 بالتعاون مع نیجیریا وغیانا.» اإلسالمي

 
 امن اإلسالمي للتنمیة والبرنامج الخاص للتنمیة في أفریقیاصندوق التض -أ 
 
إلى الدول األعضاء التي تعھدت لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة بالوفاء بالتزاماتھا كررت اللجنة طلبھا  .۱۰٦

وتلك الدول التي لم تتعھد لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة بشيء حتى اآلن، للقیام بذلك بغیة تمكین الصندوق 
من الدول األعضاء مراعاة اتخاذ  اللجنةطلبت من القیام بمزید من المشروعات اإلنمائیة في الدول األعضاء. كما 

 التزامات أخرى على سبیل التطوع.
 

اللجنة من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة بزیادة جھوده لحشد الموارد وحمایة الموارد المختلفة طلبت  .۱۰۷
 بما في ذلك القطاع الخاص في الدول األعضاء.

 
د من مؤسسات التمویل المختلفة لتنفیذ صندوق اللجنة بجھود البنك اإلسالمي للتنمیة في حشد المواررحبت  .۱۰۸

 التضامن اإلسالمي للتنمیة والبرنامج الخاص لتنمیة إفریقیا بصورة أكثر فاعلیة.
 

باإلشارة إلى القرارات ذات الصلة الصادرة في الدورتین الحادیة الثالثین والثانیة والثالثین للكومسیك،  .۱۰۹
للتنمیة باالنتھاء من تخصیص التمویل لمشروع بناء القدرات القائم بھ إلى البنك اإلسالمي كررت اللجنة طلبھا 

مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة وذلك إلنجاز برنامج القطن في 
 دول منظمة التعاون اإلسالمي بنجاح.

 
 ب برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعلیم المھني والتدری -ب 

 
للجھود المتواصلة التي یبذلھا مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة تقدیرھا اللجنة عن أعربت  .۱۱۰

واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة إزاء بدء وتنفیذ برامج بناء القدرات والدورات التدریبیة المتعددة في 
وجودة أداء الموارد البشریة في تلك الدول. مختلف میادین ومجاالت اھتمام الدول األعضاء بغیة تعزیز القدرات 

 المركز إلى حشد مزید من الموارد المالیة لتمویل البرنامج.دعت كما 
 

وبالنظر إلى التقریر الذي قدمھ مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول  .۱۱۱
اإلسالمیة حول برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعلیم المھني والتدریب، وتقدیراً لمساھمات المركز في تأسیس 

المركز والمؤسسات األخرى التابعة لمنظمة  اللجنة من طلبتمركز للتدریب المھني في جامعة أوغندا اإلسالمیة، 
 التعاون اإلسالمي بذل الجھود الالزمة لتأسیس كیان مماثل في الجامعة اإلسالمیة المرتقبة في كابول. 

 
دعت اللجنة الدول األعضاء إلى المشاركة في ودعم برامج بناء القدرات المختلفة القائم علیھا مركز  .۱۱۲

واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة في إطار برنامج منظمة التعاون األبحاث اإلحصائیة 
 اإلسالمي للتعلیم المھني والتدریب.
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 تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة -ج 
 
اللجنة من مكتب تنسیق طلبت باإلشارة إلى القرار الصادر عن الدورة الثانیة والثالثین للكومسیك،  .۱۱۳

أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي التي یتم إجرائھا عند تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة الكومسیك تجمیع 
 في الدول األعضاء وتقدیم تقریر بھا إلى دورة الكومسیك الثالثة والثالثین بناء علیھا.

أھداف  باستبیان توجھات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي نحو أولویاتأحیطت اللجنة علًما " .۱۱٤
التي أجراھا مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة » التنمیة المستدامة

من المركز تقدیم تقریر عن نتائج االستبیان وطلبت لتحدید أھداف التنمیة المستدامة ذات األولویة للدول األعضاء، 
 إلى دورة الكومسیك الثالثة والثالثین.

 
 في جدول األعمال:  توطید أواصر التعاون المالي  ۱۰بند ال
 

مارس / آذار  ۳۰انعقاد االجتماع التاسع لمجموعة عمل التعاون المالي في الكومسیك في وإذ تثّمن اللجنة  .۱۱٥
رحبت في أنقرة تحت عنوان "تحسین إدارة الدین العام في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"،  ۲۰۱۷

 اللجنة بالتوصیات التالیة المتعلقة بالسیاسات: 
تعزیز/إنشاء وحدة مستقلة إلدارة الدین العام تتولى مھام محددة باإلضافة إلى إستراتیجیة مخصصة  •

 إلدارة الدین
 تطویر / تحسین سوق الدین المحلي، •
 توسیع وتنویع قاعدة الدائنین، •
 زیادة أمد متوسط استحقاق الدین العام، •
 إدارة مخاطر االقتصاد الكلي. تطبیق طرق •

 المرفق یشتمل على التوصیات المتعلقة بالسیاسات، بما في ذلك األسباب المنطقیة لھا) ۱۲الملحق  
 

اللجنة الدول األعضاء، المسجلة في مجموعة عمل التعاون المالي في الكومسیك، إلى المشاركة دعت  .۱۱٦
في أنقرة تحت عنوان "تنوع  ۲۰۱۷أكتوبر / تشرین األول  ۲٦الفعالة في االجتماع التاسع المقرر انعقاده في 

اللجنة الدول األعضاء، التي لم تسجل إلى اآلن، إلى التسجیل في مجموعة دعت آلیات التمویل اإلسالمي". كما 
 عمل التعاون المالي في الكومسیك. 

 
نحو إطار «لمشروع بعنوان  أشادت اللجنة بجھود غامبیا بالشراكة مع نیجیریا وسیرالیون للتنفیذ الناجح .۱۱۷

 خالل الدعوة للمشروع الثالث في إطار عمل تمویل مشروع الكومسیك.» عمل مؤسسي محسن للمالیة اإلسالمیة
 

 منتدى بورصات الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي -أ 
اللجنة بجھود منتدى بورصات الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي وجھود فرق العمل التابعة رحبت  .۱۱۸

 لھ ودعت الدول األعضاء إلى المشاركة الفعالة في األنشطة التي ینظمھا المنتدى. 
 

اللجنة بعرض بورصة اسطنبول التي تتولى أمانة السر لمنتدى بورصات الدول األعضاء بمنظمة رحبت  .۱۱۹
من جمیع الدول وطلبت في اسطنبول،  ۲۰۱۷عاون اإلسالمي باستضافة الملتقى الحادي عشر للمنتدى في الت

 األعضاء المشاركة الفعالة في ھذا الحدث.
 

طلبت اللجنة كذلك من الدول األعضاء والبنك اإلسالمي للتنمیة دعم الترویج لمؤشر ستاندرد آند بورز  .۱۲۰
 والمؤشرات الفرعیة التابعة لھ.لمنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسیك 

 
باإلشارة إلى القرار الصادر عن الدورة الثانیة والثالثین للكومسیك، اطلعت اللجنة على التقدم المحرز في  .۱۲۱

تأسیس منصة لتجارة ومقاصة الذھب عبر اإلنترنت، تتمتع بدرجة عالیة من التكیف، بھدف إنشاء بورصة/ منصة 
الدول األعضاء، وطلبت من المنتدى/أمانة المنتدى إجراء الدراسات الالزمة تداول الذھب بین المتطوعین من 

 للمنصة/البورصة المقترحة وتقدیم تقریر شامل إلى الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك.
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اللجنة الدول األعضاء المھتمة إلى المشاركة الفعالة في فریق عمل المنتدى لدعم المنصة/ البورصة  دعت .۱۲۲
 خالل التعجیل بعملیة دمج البورصات وتنسیق األطر التنظیمیة. المقترحة من
 التعاون فیما بین الجھات الرقابیة على األسواق المالیة -ب 

 
اللجنة بالجھود التي بذلتھا فرق عمل منتدى الجھات الرقابیة على األسواق المالیة التابع للكومسیك رحبت  .۱۲۳

الدول األعضاء إلى دعم جھود المنتدى من خالل المشاركة في اجتماعاتھ، واإلسھام في إنجاز والیات فرق ودعت 
 العمل وتعیین أشخاص بالتعاقد لمتابعة أعمالھ. 

 
اللجنة كذلك بعرض ھیئة األسواق المالیة في تركیا التي تتولى أمانة سر المنتدى باستضافة الملتقى رحبت  .۱۲٤

من جمیع وطلبت في اسطنبول،  ۲۰۱۷ات الرقابیة على األسواق المالیة التابع للكومسیك في السادس لمنتدى الجھ
 الدول األعضاء المشاركة الفعالة في ھذا الملتقى.

 
باإلشارة إلى القرار المعنّي الصادر عن الدورة الثانیة والثالثین للكومسیك،  اطلعت اللجنة على التقدم  .۱۲٥

تأسیس منصة عقاریة إلكترونیة تابعة للكومسیك فیما بین الدول األعضاء في المحرز بشأن اقتراح المنتدى ب
منظمة التعاون اإلسالمي المھتمة والمشاركة في المنتدى، وطلبت من المنتدى/أمانة المنتدى استكمال الدراسة 

نیة وأسواق األوراق الشاملة لتحدید المراحل المطلوبة لتأسیس المنصة المقترحة، مع الدعم المقدم من الھیئات الوط
 المالیة المعنیة في الدول األعضاء المتطوعة.

 
اللجنة الدول األعضاء المھتمة إلى تحدید الھیئات المعتمدة التابعة لھا والمشاركة الفعالة في الدراسات دعت  .۱۲٦

 الالزمة للتعجیل بمواصلة العمل الفني الالزم لتأسیس منصة الكومسیك العقاریة اإللكترونیة.
 

 التعاون بین المصارف المركزیة والسلطات النقدیة -ج 
 

اللجنة بعرض البنك المركزي التركي الستضافة االجتماع الخامس عشر والسلطات النقدیة في الدول رحبت  .۱۲۷
وطلبت في مدینة بودروم التركیة،  ۲۰۱۷سبتمبر / أیلول  ۲۲و  ۲۱األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي یومي 

 األعضاء المشاركة الفعالة في تلك الفعالیة.من كافة الدول 
 

رحبت اللجنة ببرامج التدریب وبناء القدرات التي ینظمھا مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة  .۱۲۸
واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة فیما یتعلق بالقضایا المرتبطة بالمصارف المركزیة وطالبت المركز 

 طة للمؤسسات ذات الصلة في الدول األعضاء.بمواصلة تنظیم مثل ھذه األنش
 

 
األعمال التحضیریة لتبادل وجھات النظر بشأن "تعزیز ممرات النقل العابرة  في جدول األعمال: ۱۱البند 

 للحدود الوطنیة بین الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي"
 

اللجنة من االجتماع طلبت باإلشارة إلى القرار المعنّي والصادر عن الدورة الثانیة والثالثین للكومسیك،  .۱۲۹
أكتوبر / تشرین  ۱۹و  ۱۸العاشر لمجموعة عمل النقل واالتصاالت في الكومسیك، والذي سیقام في أنقرة یومي 

صلة، الخروج بتوصیات ملموسة بشأن ، بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات ال۲۰۱۷األول 
السیاسات المتعلقة بالموضوع "تعزیز ممرات النقل العابرة للحدود الوطنیة بین الدول األعضاء بمنظمة التعاون 

 اإلسالمي" وتقدیم تقریر بھا إلى الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك. 
 

دانھم حول الموضوع المذكور وإرسالھا اللجنة الدول األعضاء على إعداد التقاریر الخاصة ببلحثت  .۱۳۰
 .۲۰۱۷أكتوبر / تشرین األول  ۱٥إلكترونیًا إلى مكتب تنسیق الكومسیك في موعد أقصاه 
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 المواضیع التي یمكن تبادل اآلراء بشأنھا في الدورة الرابعة والثالثین للكومسیك -أ 
 

الجلسة الوزاریة لتبادل اآلراء في الدورة الرابعة اللجنة علماً بالمواضیع التالیة المحتمل مناقشتھا في أخذت  .۱۳۱
 والثالثین للكومسیك:
 رفع كفاءة نظم إدارة المخاطر الجمركیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :۱الموضوع 
تعزیز أداء أسواق األغذیة الزراعیة  وإمكانات الوصول إلیھا في الدول األعضاء في  :۲الموضوع 

 التعاون اإلسالميمنظمة 
 دور الصكوك في األسواق المالیة اإلسالمیة :۳الموضوع 
تطویر الوجھات السیاحیة وإستراتیجیات إنشاء المؤسسات في الدول األعضاء في منظمة  :٤الموضوع 

 التعاون اإلسالمي
عاون جودة التعلیم في الدول األعضاء في منظمة الت تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة :٥الموضوع 

 اإلسالمي
 تمویل البنیة التحتیة للنقل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :٦الموضوع 

 
اللجنة من مكتب تنسیق الكومسیك توزیع استطالع للرأي على الدول األعضاء لمعرفة آرائھم حول طلبت  .۱۳۲

 المواضیع سالفة الذكر وأیة آراء أخرى، وإرسال تقریر بالنتائج إلى الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك. 
 

 كومسیكفي جدول األعمال: مشروع جدول أعمال الدورة الثالثة والثالثون لل ۱۲البند 
 ) ۲۰۱۷نوفمبر / تشرین الثاني  ۲۳-۲۰(اسطنبول، 

 
 أعدت اللجنة وقررت إرسال مشروع جدول األعمال إلى الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك. .۱۳۳

 المرفق یشتمل على نسخة من مشروع جدول أعمال الدورة الثالثة والثالثین للكومسیك) ۱۳(الملحق 
 

 الجلسة الختامیة
 

وفي جلسة الختام التي ترأسھا سعادة السفیر صالح موتلو شان، الممثل الدائم للجمھوریة التركیة لدى منظمة  .۱۳٤
 التعاون اإلسالمي، اعتمدت اللجنة التقریر والمالحق المرفقة بھ. 

 
بیة  المملكة العرالسید سامي بن عبد العزیز الزبن، رئیس وفد  سعادةونیابة عن كل الوفود المشاركة، أعرب  .۱۳٥

، عن شكره لفخامة السید رجب طیب أردوغان، رئیس الجمھوریة التركیة ورئیس الكومسیك لتوجیھاتھ السعودیة
التركیة على حسن ضیافتھم ألعضاء لجنة المتابعة. واختتم  الحكومةبرعایة الكومسیك و جھود التعاونالقیمة حول 

 .جھودھااالجتماع وشكر كافة الوفود المشاركة على سعادتھ كلمتھ بالتشدید على أھمیة التوصیات المعتمدة في 
 

كما ألقى السید جاخونجیر خاسانوف من إدارة الشؤون المالیة باألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي  .۱۳٦
المالحظات الختامیة نیابة عن سعادة الدكتور/ یوسف العثیمین، األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي. وشدد 

ل زیادة التعاون االقتصادي والتجاري بین من أجالسید خاسانوف على أھمیة متابعة وتنفیذ قرارات الكومسیك 
بشكر الدول األعضاء وأجھزة ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي على جھودھم  وختم كلمتھ .الدول األعضاء

 .برنامج العمل :۲۰۲٥برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى  الرامیة إلى تحقیق
 

اح اختتام االجتماع، قال سعادة السفیر صالح مولتو وفي كلمتھ الختامیة، وبعد أن أعرب عن سعادتھ بنج .۱۳۷
شان أن المسافات بین دول العالم تتقلص یوماً بعد یوم فیما تزداد الروابط االقتصادیة والتجاریة بینھا بفضل التقدم 

إسالمیة أّال الھائل في البنیة التحتیة للتكنولوجیا والنقل واالتصاالت. وأّكد في ھذا السیاق، أنھ یتعیّن علینا كدول 
  .نتأخر عن الركب
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ودعا سعادة السفیر شان جمیع الدول األعضاء المعنیة إلى إنھاء الخطوات المطلوبة لتفعیل نظام األفضلیة  .۱۳۸
التجاریة فیما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. كما شدد على أھمیة تنفیذ توصیات سیاسات فرق 

أھمیة تعاون نقاط اتصال وفود الدول التي حضرت اجتماعات لجنة المتابعة، عمل الدول األعضاء مؤكداً 
 .والدورات الوزاریة للكومسیك

 
واختتم سعادة السفیر شان كلمتھ باإلعراب عن شكره وتقدیره لجمیع وفود الدول األعضاء والمقرر وممثلي  .۱۳۹

والمترجمین والمدققین وكافة الموظفین الذین مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ومكتب التنسیق التابع للكومسیك 
 .شاركوا في تنظیم االجتماع على جھودھم التي ساھمت في إنجاح االجتماع

 )۱٤(مرفق نسخة من نص الكلمة الختامیة لسعادة السید صالح مولتو شان في الملحق رقم 
 
 

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